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Nový starosta a místostarosta obce Rapotín

POZVÁNKA

Starosta obce Rapotín svolává zasedání zastupitelstva
obce na středu 13. června 2018 od 17.30 hodin
do zasedací místnosti KKC Rapotín.

Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu,
na webových stránkách obce a na informačních tabulích po obci.
Bohuslav Hudec, starosta obce

Schválené dotace - 2018
Olomoucký kraj:
Dne 2. května 2018 zvolilo zastupitelstvo obce na veřejném zasedání
starostou obce pana Mgr. Bohuslava
Hudce, který je pro výkon této funkce
uvolněn.

Místostarostou obce byl zvolen pan
Ing. Luděk Čech, který je pro výkon
této funkce uvolněn.

Oprava stávajícího chodníku na hřbitově v Petrově nad Desnou
V červnu 2018 by měla být zahájena oprava chodníku na hřbitově v Petrově
nad Desnou. Ta bude spočívat v odstranění stávajícího mlatového povrchu,
osazení nových obrubníků a pokládce nové kamenné dlažby z žulových kostek. Dokončení akce je plánované na srpen 2018 a provádět ji bude společnost RAPOS Rapotín, s.r.o., která zvítězila ve veřejné soutěži. Oprava
je financována z rozpočtu obcí Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou.
OÚ

Vybavení JSDH Rapotín
celkové náklady: 20.500,- Kč
dotace: 19.000,- Kč VZ: 1.500,- Kč

Kamerový systém v obci Rapotín
celkové náklady: 426.000,- Kč
dotace: 200.000,- Kč VZ: 226.000,- Kč
V rámci projektu dojde k rozšíření
kamerového systému o další kamery
v obci Rapotín. Tyto kamery budou
umístěny – 2ks kamery na hasičské
zbrojnici (směr garáže), další 1ks
kamery na sloupu VO na křižovatce
u panelového domu 537 na sídlišti
(směr do středu křižovatky) a další
2ks kamer na sloupech VO na parkovišti u Zemědělského skanzenu
U Havlíčků (směr na průjezd ulicí
a parkoviště).		
Monitoring návštěvnosti TIC
Rapotín, celkové náklady: 33.000,- Kč
dotace: 33.000,- Kč VZ: 0,- Kč
Z projektu budou pořízeny kamery
a program, který bude instalován
na PC v TIC pro přesné monitorování počtu návštěvníků v TIC Rapotín. Pro zajištění větší propagace
služby NORDIC WALKING POINT
budou zhotoveny letáky propagující
tuto službu a jako každý rok bude
pokračovat jazykový kurz angličtiny
pro pracovníky KKC.

Poděkování

Jménem pozůstalých bych chtěla poděkovat všem občanům Rapotína,
zástupcům okolních obcí, zaměstnancům svazkové školy, členům
spolků a sdružení Rapotína, zaměstnancům Obecního úřadu Rapotín,
hasičům za čestnou stráž u rakve, Mgr. Bohuslavu Hudcovi za vřelá
slova kondolence a všechny květinové dary při posledním rozloučení
s manželem, tatínkem a dědečkem Ing. Pavlem Žerníčkem, starostou
Rapotína.
Děkuji. Soňa Žerníčková

MMR:
Energetické opatření v rámci
úspor VO
celkové náklady: 799.734,- Kč
dotace: 600.000,- Kč VZ: 199.734,- Kč
V rámci projektu dojde k výměně
a obnově stávajících světelných bodů za
nové LED světla v úseku cyklostezek
I. a II. etapy, od města Šumperk až
k obecnímu úřadu Rapotín.
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ÈR

Dotace bude použita na pořízení
motorové pily s příslušenstvím pro
JSDH Rapotín.
MAS Šumperský venkov:		
Rekonstrukce MK - chodníku
na ul. Jesenická		
celkové náklady: 2 036 000,- Kč
dotace:1 934 200,- Kč
VZ: 101 800,- Kč
„Projekt „Rekonstrukce místní komunikace – chodníku na ul. Jesenické v Rapotíně“ zahrnuje:
- rekonstrukci chodníku pro pěší,
v intravilánu obce Rapotín, podél
silnice I.třídy I/44 ul.Jesenická, který
bude rekonstruován na bezbariérový a bezpečný a přizpůsobený pro
chodce včetně osob s omezenou
schopností pohybu a orientace,
- rekonstrukci stávající autobusové
zastávky na bezbariérovou,
- instalace měřiče rychlosti s upozorněním „pozor děti“. Tento měřič
bude instalován u silnice I.třídy, kde
se nachází základní škola Rapotín.
Chodník není uzpůsobený pro bezpečný a bezbariérový pohyb osob
s omezenou schopností pohybu
a orientace. Realizace projektu je
nutná z důvodu bezpečnosti chodců a celkového zlepšení technického stavu této komunikace pro pěší.
Celková délka rekonstruovaného
chodníku je 640m.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ÈR
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Rekonstrukce sportovního areálu s osazením prvků
volnočasových aktivit na smíšené stezce Rapotín
Od 1.května 2018 je otevřen pro
veřejnost sportovní areál TJ Jiskra
Rapotín. Z dotace MMR zde bylo vybudováno multifunkční hřiště, které
slouží pro různé druhy sportů jako je
tenis, volejbal, nohejbal a malá kopaná, dětské hřiště s prolézačkami,
pískovištěm, houpačkami a lanovým
mostem a venkovní fitness s posilovacími stroji, které nabízí možnost
příjemně si protáhnout a zahřát celé
tělo. Posilovací cviky jsou vhodné pro každého bez ohledu na věk
a kondici.
Vybudováním tohoto areálu
je rozšířena nabídka doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu
v obci Rapotín. Toto moderně vybavené sportoviště disponuje kvalitním

Sociální komise obce Rapotín /ASTRA/ zve seniory i ostatní občany
na 4.turisticko – poznávací výlet do

zázemím pro sport, relaxaci i zábavu
organizovaných sportovních celků
i široké veřejnosti.
Projekt „Rekonstrukce sportovního areálu s osazením prvků
volnočasových aktivit na smíšené
stezce Rapotín“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu
České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
OÚ

POLSKA ve středu 27.6.2018
Černá hora – Medvědí jeskyně – Paprsek (ČR)

Program:

Černá hora – pěší trasa k lanovce asi 1 km,
po výstupu z lanovky krátký výstup k rozhledně, cena 20 zl.
Medvědí jeskyně – od parkoviště procházka 30 min. k jeskyni,
vstupné 25 zl.
Paprsek – výjezd k chatě autobusem asi v 16 hod.,
možnost teplého jídla. Návrat mezi 18 – 19 hod.

Cena 100,-Kč. Cizí účastníci 200,-Kč.

Jídlo a pití vlastní.
Vstupy si platí každý sám. Máte-li senior pas,vezměte s sebou,
možná uznají slevu. Nezapomeňte zdravotní průkaz.
Odjezd od skláren v 7.00 hod. a dále obvyklá nástupní místa.
Přihlášky s platbou na OÚ Rapotín u paní Buňkové
v úřední hodiny od 4.6.2018.
Srdečně zvou členky sociální komise.

Základní organizace Českého svazu
zahrádkářů v Rapotíně

Blahopřání

Dne 25.4.2018 oslavila
paní Lidmila Černohousová
90. narozeniny.
K jejímu životnímu jubileu jí osobně
přišel popřát pan starosta Bohuslav Hudec
a členky sociální komise paní Kašparová
a paní Machálková.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, síly,
štěstí a mnoho pěkných chvil strávených
v kruhu rodiny.
Za sociální komisi,
L.Kašparová a B.Machálková

pořádá dne 23.6.2018 exkurzi
na „Vonnou stezku růží“ do
Botanické zahrady Troja v Praze.

TJ Jiskra Rapotín
a Sbor dobrovolných hasičů Rapotín
zvou všechny děti a rodiče na

DĚTSKÝ DEN
A KÁCENÍ MÁJE.

Kdy: sobota 2.6.2018
Kde: hřiště TJ Jiskra Rapotín
Doba konání akce: od 15h do 18h
Program:
Skákací hrad
Soutěže o sladkou odměnu
Opékání špekáčků
Ukázka hasičské techniky

Při zpáteční cestě se zastavíme u jednoho
z největších pěstitelů lilií, gladiol a denivek
v podniku pana Pavla Nejedlo v Lovčicích
u Hradce Králové, se kterým spolupracujeme
při našich výstavách mečíků v Rapotíně.
Poplatek pro členy ZO ČZS Rapotín je
100,- Kč - přihlásí se u svých důvěrníků.
Ostatní zájemci 250,- Kč, závazné přihlášky
a poplatek od 5.6.2018 na OÚ Rapotín
u paní Buňkové od 8 do 14 hodin.
Vstupné do areálu a skleníků: dospělí 150,- Kč,
senioři nad 60 let 75,- Kč, senioři nad 70 let
20,- Kč - každý z účastníků si hradí sám.
Možnost občerstvení v Botanické zahradě
nebo dle dohody.
Odjezd autobusu je 23.6.2018 v 5.00 hodin
od skláren se zastávkami včetně vrátnice
VÚCHS směrem na Šumperk.
Návrat ve večerních hodinách.
Božena Kocůrková
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Výlet za krásou a poznáním

Málo známé krásné místo – Borový vodopád

V sobotu 28. dubna se už od rána na nás usmívalo sluníčko a slibovalo
krásné počasí. Plný autobus natěšených výletníků se vydal na cestu. Cíl – Živá
voda v Modré a Velehrad.			
Modrá – centrum historie a tradic. Zde jsme navštívili Archeoskanzen, který je tvořen stavbami podle předlohy skutečných archeologických
objektů. Modrá se pyšní i evropským unikátem – podvodním tunelem ve
sladké vodě s množstvím různých ryb. Ve venkovním areálu jsme viděli
moravské biotopy s charakteristickými dřevinami a bylinami.		
Po prohlídce této zajímavé expozice jsme se vydali na Velehrad, kde byl
založen první cisterciácký klášter na Moravě. Psát celou historii jednoho
z nejvýznamnějších poutních míst na území České republiky by zabralo
hodně místa. Tak jen pár slov. Nejcennější částí klášterního komplexu je
dvouvětvá bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Interiér
je překrásný. Zde zaujmou nádherné vyřezávané chórové lavice, varhany,
sochy, obrazy, strop – no prostě ze všeho na nás dýchal pokoj a cítili jsme
úctu k šikovným lidem, kteří tohle vytvořili.			
Byli jsme plni dojmů z celého výletu, který se vydařil, byl výborně
připraven členkami sociální komise. V naší obci se pořád něco děje, proto se
nám tu tak dobře žije.
Děkujeme. Za spokojené výletníky K.J.

Žádná Niagara – přesto česká nádhera.
Proč?
Nenáročná procházka bez proudu turistů.
Romantické prostředí lesní cesty s kamenitým povrchem. Čistý osvěžující vzduch.
Žádné umělé úpravy povrchu, prostě přirozenost.
To vše čekalo skupinku seniorů, kteří
se nezalekli zdánlivé náročnosti v závěru
stoupání k vodopádu ani hrozící přeháňky. Bohužel výhled na vodopád je stíněn
vzrostlými stromy těsně u okraje a pohled
je tím o něco horší. Jen té vody mohlo být
více. Příště o něco dříve.
V našich Jeseníkách je krásně!
Jiřina Dymáková

Promoce
Pondělí 14.5.2018 se stalo pro rapotínské studenty Virtuální univerzity
3.věku významným dnem.
Po tříletém studiu v programu „Svět okolo nás“ převzali „Osvědčení
o absolutoriu Univerzity třetího věku“ při Provozně ekonomické fakultě
České univerzity v Praze.
Všem studentům - Černá Karla, Dostál Hubert, Dostálová Ludmila,
Dymáková Jiřina, Chudobová Marie, Koblížek Vít, Konašková Marta, Krmela
Stanislav, Krmelová Marie, Machálková Blanka, Maier František, Maierová
Hana, Tlustý Karel - gratuluji k dosažení osobního úspěchu a zároveň jim
vyjadřuji obdiv a úctu.
Alková Miroslava, tutor KS VU3V
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AGILITY KLUB MIACIS INFORMUJE

Olympiáda mladých chovatelů okresu Šumperk

Agility klub Miacis se za poslední dobu může pochlubit úspěchy svých členů,
a to nejen na poli agility sportu.
Eva Koníčková se například zúčastnila MISTROVSTVÍ ČR SHELTIÍ
A KOLIÍ v agility, kde se svou fenkou Fairytale Barabel obsadila celkově
krásné 6. místo. Obrovská gratulace patří také Zahradníkové Pavle, kdy její
pes Barbas od Démona úspěšně složil zkoušku loveckých vloh v 1. ceně.
Jako nejmladší účastník předvedl, že i Parson Russell Terier má perfektní
vlohy a povahu.
A i na výstavním poli úspěch potěší, tentokrát naše dvě australské kelpie
a sice..... APPLE BROWN Rebell Represent V1 CAC ve třídě šampionů
a Julissa Black Mount Mckinkey VN1 ve třídě dorostu.
Také bodovala i Margit Horáčková, která se svými pejsky opravdu
nezahálí...tak tedy....Xsony z Agova dvora zkoušky v NOSEWORKU NW CNC
Ib, Eb, Cb. S fenkou A3Ch Sáry ze Šternberské strže zkoušky v agility SA2.
Ona sama byla na instruktorském kurzu Hoopers a již se její „vozový park“
plní novými překážkami, takže na podzim plánuje i Hoopers pro veřejnost.
No a v neposlední řadě jsme pyšní i na naši novou členku Kateřinu
Janourovou s fenkou PULI Borzos Puli Pestimrei Baba, kdy jen od začátku
letošního roku posbíraly nespočet výstavních ocenění a titulů na klubových,
národních i mezinárodních výstavách.
V současné době probíhají kvalifikační závody na mistrovství ČR, kterých
se někteří naši členové účastní, a tak jim držíme pěsti.
Jinak si Vás dovolujeme pozvat na čumendu na naše již tradiční
závody MIACIS CUP 2018, konané opět v areálu Holiday resort Losinka
první červnový víkend.
Vaši Miacisáci

Dne 21.4.2018 byla uspořádána Olympiáda mladých chovatelů v KKC Rapotín
ve velice pěkném prostředí velké zasedací místnosti. Pořádající ZO Rapotín
a OO ČSCH Šumperk se podílely na financování akce.
Olympiády se zúčastnilo 8 z 12 přihlášených mladých chovatelů. Čtyři
MCH přijeli ze ZO Stará Červená Voda, 2 ze ZO Nový Malín, 2 ze ZO Rapotín.
Soutěžní kolo se skládalo z testů a poznávání jednotlivých zvířat (králík, holub
a drůbež). Předsedou poroty byl předseda OO ČSCH Šumperk Zdeněk Malý.
Porotcem za odbor králíků byl Ivan Srovnal, posuzovatel králíků.
Porotcem za odbor holubů byl Jiří Kristek, posuzovatel holubů.
Porotcem za odbor drůbeže byla Ivana Kolářová, adeptka na posuzovatelku.
Pořadí soutěže v oboru králíků: 1. Motyka Stanislav
ZO N. Malín
		
2. Mydliar Marek
ZO St.Č.Voda
		
3. Distlerová Jana
ZO St.Č.Voda
		
4. Kouřil Petr
ZO Rapotín
		
5. Pavlíčková Kateřina
ZO St.Č.Voda
		
6. Pavlíčková Zuzana
ZO St.Č.Voda
Pořadí soutěže v oboru holubů: 1. Chytková Tereza
ZO N. Malín
Pořadí soutěže v oboru drůbeže: 1. Kolář Miroslav
ZO Rapotín
		
2. Chytková Tereza
ZO N. Malín
V průběhu Olympiády bylo pro účastníky připraveno malé občerstvení
a závěr příjemně stráveného dopoledne byl ukončen obědem.
Poděkování patří Obecnímu úřadu v Rapotíně a KKC Rapotín za ochotu
při pořádání akce.Všem zúčastněným mladým chovatelům přeje hodně
chovatelských úspěchů ZO Rapotín a OO ČSCH Šumperk.
Kristek Jiří

BMX B4 TEAM JEDE!
Bikrosová sezóna je již v plném proudu a náš omlazený tým je znovu vidět.
Do Českého poháru v Třinci a seriálu Moravské ligy v Opavě a Brně nastoupilo vedle ostřílených závodníků také několik našich nováčků. Velmi dobře
se zatím daří rapotínskému benjamínkovi Vojtovi Podhorovi, který hned ve
svém prvním životním závodě urval 3. místo (ML Opava). Další jezdci zatím
sbírají závodní zkušenosti a brzy se určitě pod vedením trenéra Nevrkly vavřínů také dočkají. Stálicí B4Teamu - a to hvězdnou - je Mikuláš Nevrkla. Kvůli
studijním povinnostem letos nenastoupil do závodů světového poháru BMX,
ale získal cenné 5. místo ve světovém poháru 4X (fourcross – obdoba snowboard crossu na horských kolech). Na začátku roku nás skvěle reprezentoval
v populární sérii závodů na horských kolech v obchodních centrech, kde jen
vinou nešťastného defektu skončil celkově „až“ třetí. V nejbližších dnech ho
ale čeká maturita a přijímací zkoušky na Fakultu tělesné výchovy v Praze.
V letošní sezóně tak absolvuje světový pohár ve 4X včetně Mistrovství
světa, vybrané závody Českého poháru ve sjezdu na horských kolech a samozřejmě seriály BMX. Vrcholem sezóny pro většinu členů týmu bude Mistrovství ČR jednotlivců i družstev v Praze Bohnicích ve dnech 30. 6. a 1.7.2018.
Členská základna BMX celorepublikově každým rokem narůstá a pomalu se nám daří opět nakouknout do evropské elity. Bohužel je zatím v ČR
málo tratí na Evropské úrovni. Rapotínská dráha je prozatím jen tréninková,
k plnohodnotnému dokončení chybí vybudovat startovací zařízení pro 8 jezdců, zpevněný (např. dlážděný) startovací pahorek a zatáčky. Přesto se stala
velmi vyhledávaným místem zábavy většiny kolem „jedoucích“. Většina dítek
přemluví rodiče: „Pojďme si chvíli zajezdit na hromádkách!“ a za chvíli už
krouží po dráze často i s tatínky. Věříme, že se nám podaří přes léto zmobilizovat síly a na podzim získáme podporu nových zastupitelů k vybudování
plnohodnotné dráhy s potenciálem konání MČR.

Bikros je především dětský sport, kde se děti již od 4 let učí dovednostem
na kole, obratnosti, síle i vytrvalosti. Nechybí ani výchova vztahu dítěte ke
kolektivu (týmu) a zdravá sportovní agresivita. Na bikrosovém kole začínali
i takoví borci jako Zdeněk Štybar či slovenský fenomén Peter Sagan. Přijďte
se svými dětmi, rádi poradíme, pomůžeme. Naše tréninky jsou každé úterý
a čtvrtek od 16.30h na BMX dráze u bývalé STS. Najdete nás i na fcb (b4team).
Miroslav Pekař

První úspěchy našich nejmladších. Studie BMX dráhy v Rapotíně.
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Dráha B4TEAM – v této
podobě vhodná pouze
k tréninkovým účelům.
Hlavním nedostatkem
je chybějící startovací
zařízení a nedostatečně
zpevněný povrch zatáček
a startovního pahorku.
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Rozmístění kontejnerů
na BIO odpad červen
místo
křiž. Družst. a Vodní ul.
ul. Na Výsluní

Rapotín včera a dnes - potřetí
datum
přistavení
4.6.2018

datum
vyvezení
7.6.2018

4.6.2018

7.6.2018

ul. U Cihelny

7.6.2018

11.6.2018

ul. U Lávky

7.6.2018

11.6.2018

VÚCHS (odpočívadlo před mostem)

11.6.2018

14.6.2018

ul. Nová

11.6.2018

14.6.2018

ul. Pod Holubím vrchem

14.6.2018

18.6.2018

Nové Domky

14.6.2018

18.6.2018

ul. Za Hutí

18.6.2018

21.6.2018
21.6.2018

ul. V Aleji

18.6.2018

U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

21.6.2018

25.6.2018

ul. Školní

21.6.2018

25.6.2018

ul. U Koupaliště (u domu 249)

25.6.2018

28.6.2018

sídliště (u kotelny)

25.6.2018

28.6.2018

žel. zast. Rapotín

28.6.2018

2.7.2018

ul. Za Humny

28.6.2018

2.7.2018

Sociální komise připravuje na 30. června 2018
v 9.00 hod. KOMENTOVANOU PROJÍŽĎKU
PO RAPOTÍNĚ A OKOLÍ.

Akce je určena pro všechny občany Rapotína, kteří se z důvodu
omezené pohyblivosti nebo zdravotních problémů nemohou podívat
na známá místa obce a blízkého okolí (Velké Losiny, Kouty, Loučná).
Občané, kteří budou mít zájem o „projížďku“, se mohou přihlásit
na telefonním čísle 588 884 402 u paní Buňkové, nebo účast nahlásit
člence sociální komise působící v jejich obvodě.
Nástupní místa – autobusové zastávky
v obci nebo dle smluveného místa.

Upozornění

Svoz podzemních kontejnerů komodita:
plast: 5.6.2018, 19.6.2018
papír: 7.6.2018, 28.6.2018

Svoz pytlů s plasty od rodinných domů
proběhne 12.6.2018 a 26.6.2018.
Svoz probíhá sudý týden vždy v úterý
od 6.00 hod. do 16.00 hod.

ZÁPIS ZPĚVÁČKŮ

Dětský pěvecký sbor MOTÝLI ŠUMPERK pořádá ZÁPIS
ZPĚVÁČKŮ do přípravných oddělení sboru.
Přijímáme chlapce i děvčata od pěti let s chutí do zpívání.
Věříme, že talent má každý, my jej pomáháme rozvíjet.
Proto mohou přijít i děti, které dosud zpívat neumí.
Termín zápisu: 20. a 21. června, 14.00 – 18.00h
zkušebna sboru (budova SVČ Doris „Komín“,
Komenského 9 v Šumperku).
Více informací na www.motyli-sumperk.cz
nebo tel. 725 012 639 (I. Žůrková).

PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PRŮJEZDU PELOTONU JE
V 14.35-14.40 HOD. ZE SMĚRU OD VELKÝCH LOSIN
KE KKC A DÁLE SMĚR SOBOTÍN.
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Letem zastupitelským světem
Dne 2. května 2018 se zastupitelé obce sešli podruhé v letošním roce na
veřejném zasedání a schválili následující usnesení:
Uzavření, obsah a znění dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu
úkolů obecní policie uzavřené dne 29. 12. 2016, sepsané mezi Obcí
Rapotín, sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČ: 00635901, DIČ:
CZ00635901, zastoupenou Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce
a městem Šumperk, sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461,
zastoupeným Mgr. Zdeňkem Brožem, starostou města. Dodatkem č. 3 se
mění termín účinnosti smlouvy z 1. 4. 2018 na 1. 1. 2019.
Vyplacení odměn za 1. čtvrtletí roku 2018 členům redakční komise
Rapotínských novin.
		Vyplacení odměn za 1. čtvrtletí roku 2018 členkám sociální komise obce
Rapotín.
Rozpočtové opatření č. 2/2018 dle přílohy č. 1.
Uzavření, obsah a znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené
dne 30. 9. 2016 mezi půjčitelem Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská 775,
Rapotín, IČ: 00635901, zastoupená Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou
obce a vypůjčitelem Základní školou a Mateřskou školou Údolí Desné, se
sídlem Šumperská 775, Rapotín, IČ: 71340874, zastoupenou Mgr. Evou
Bicanovou, ředitelkou, kterým se snižuje hodnota vypůjčeného majetku
o vyřazený movitý majetek dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí
Dodatku č. 2.
Úhradu mimořádné splátky k doplacení úvěru č. 1173/03/LCD, uzavřeného
dne 26. 8. 2003, ve výši 1.172.428,89 Kč ke dni 30. 9. 2018.
Úhradu mimořádné splátky k doplacení úvěru č. 1171/03/LCD, uzavřeného
dne 26. 8. 2003, ve výši 3.293.972,58 Kč ke dni 30. 9. 2018.
Koupi nemovitosti na pozemku parcelní číslo 2711/25 v katastrálním
území Rapotín za cenu ve výši 32 000,- Kč.
Uzavření, obsah a znění kupní smlouvy sepsané mezi Obcí Rapotín, se
sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou starostou obce
a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, zastoupenou Ing.
Liborem Gonsiorem, ředitelem odboru odloučeného pracoviště Šumperk
na koupi nemovitosti situované na pozemku parcelní číslo 2711/25 v k.ú.
Rapotín za cenu ve výši 32.000,- Kč.
Vyhodnocení výběrového řízení na poskytnutí dotace z „Fondu bydlení
obce Rapotín“ v roce 2018 dle přílohy č. 1 k usnesení.
Uzavření, obsah a znění smluv č. 01/2018/dot. až 6/2018/dot. o poskytnutí dotace z FBOR dle přílohy č. 2 k usnesení.
Uzavření, obsah a znění smlouvy č. 01/2018 o partnerství a spolupráci
sepsané mezi Obcí Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce, Obcí Petrov nad Desnou,
Petrov nad Desnou 156, 788 16 Petrov nad Desnou, zastoupenou Ing.
Janem Vaníčkem, starostou obce a obcí Vikýřovice, Petrovská 168,
788 13 Vikýřovice, zastoupenou Václavem Mazánkem, starostou obce pro
realizaci projektu s názvem „2018 Oprava chodníku na hřbitově v Petrově
nad Desnou “.
Přidělení podlimitní veřejné zakázky na služby zadané ve zjednodušeném řízení dle § 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů s názvem „Oprava místní komunikace na ul.
Na Výsluní v Rapotíně“ firmě Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk
787 01, Šumperk, IČ: 27821251, zastoupenou Ing. Luďkem Cekrem, a to
na základě výsledků z protokolu o otevírání a hodnocení nabídek ze dne
13. 2. 2018.
Uzavření, obsah a znění smlouvy o dílo č.07/2018/URI sepsané mezi
Obcí Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Mgr.
Bohuslavem Hudcem, starostou obce, IČ: 00635901, DIČ: CZ00635901
a firmou Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk 787 01, Šumperk,
IČ: 27821251, zastoupenou Ing. Luďkem Cekrem za cenu ve výši
209 843,- Kč bez DPH.
Uzavření, obsah a znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při
přípravě a realizaci projektu: „Přírodě blízká protipovodňová opatření na
řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14,231“ mezi Obcí Rapotín, se sídlem
Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČO: 635901, zast. Mgr. Bohuslavem

Hudcem, starostou obce, Obcí Vikýřovice, se sídlem Petrovská 168, 788
13 Vikýřovice, IČO: 635898, zast. panem Václavem Mazánkem, starostou obce a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno,
IČO: 70890013, zast. MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem.
Předmětem dodatku je změna nositele projektu. Zahájení přípravy projektu je podmíněno schválením Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze
zasedání ZO Vikýřovice.
Koupi pozemku parcelní číslo 1855/1 v k.ú. Rapotín – TTP o výměře
696 m2 v katastrálním území Rapotín.
Uzavření, obsah a znění kupní smlouvy sepsané mezi Obcí Rapotín, se
sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Mgr. Bohuslavem
Hudcem, starostou obce a panem XX* na koupi pozemku p. č. 1855/1
– TTP o výměře 696 m2 v k.ú. Rapotín za cenu ve výši 210 620,- Kč.
Vyplacení odměn za I. čtvrtletí roku 2018 členům Kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Rapotín, dle přílohy č. 1.
Způsob veřejné volby starosty obce.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Zadání zpracování projektové dokumentace – změny zabezpečení železničního přejezdu v km 1,095 trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou
v rámci stavby Smíšená stezka Rapotín – ul. Jesenická ve výši 262 500,Kč bez DPH společnosti Pengan a.s., dopravní a inženýrské stavby, se
sídlem Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk, zastoupenou Ing. Václavem
Stonem, předsedou představenstva.
Záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 261 – zahrady o výměře cca
500 m2 v katastrálním území Rapotín.
Zastupitelstvo obce volí:
Pana Mgr. Bohuslava Hudce starostou obce Rapotín, který bude pro
výkon této funkce uvolněn.
Pana Ing. Luďka Čecha místostarostou obce Rapotín, který bude pro
výkon této funkce uvolněn.
Paní Ing. Markétu Csölleovou členkou rady obce Rapotín, která nebude
uvolněna pro výkon této funkce.
Pana Mgr. Bohuslava Hudce do funkce zástupce obce do Valné hromady
Svazku obcí údolí Desné pro období roku 2018.
Pana Mgr. Bohuslava Hudce do funkce zástupce obce do Kvalifikované
valné hromady Svazku obcí údolí Desné pro období roku 2018.
Zastupitelstvo obce deleguje:
Pana Mgr. Bohuslava Hudce zástupcem obce pro období roku 2018 na
jednání valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk,
a.s.
Pana Ing. Luďka Čecha prvním náhradníkem zástupce obce pro období
roku 2018 na jednání valné hromady společnosti Vodohospodářská
zařízení Šumperk, a.s.
Paní Ing. Markétu Csölleovou druhým náhradníkem zástupce obce pro
období roku 2018 na jednání valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Zastupitelstvo obce ruší:
Bod usnesení zastupitelstva 1.13. ze dne 21. 2. 2018 ze zasedání
zastupitelstva č. 1/2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Nástup náhradníka na pozici člena Zastupitelstva obce Rapotín, pana Ing.
Jiřího Tomáška, a to z důvodu úmrtí pana Ing. Pavla Žerníčka s účinností
od 16. 4. 2018.
Kontrolu plnění přijatých usnesení č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 21. 2. 2018 v zasedací místnosti budovy KKC.
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené v ZŠ a MŠ Údolí
Desné dne 28. 2. 2018 včetně zprávy nezávislého auditora.
Informaci týkající se nákladů spojených s provozem stávající budovy pošty
v horní části Rapotína včetně mzdových nákladů na stávajícího zaměstnance.

-6-

Rapotínské noviny
Předloženou souhrnnou zprávu o fyzické a dokladové inventarizaci
majetku, závazků a pohledávek Obce Rapotín za rok 2017.
Vyřazení majetku obce uvedeného v příloze č. 2 k souhrnné zprávě o fyzické a dokladové inventarizaci majetku, závazků a pohledávek Obce Rapotín
za rok 2017.
Přehled majetku Obce Rapotín po jednotlivých útvarech ke dni 31. 12.
2017 – příloha č. 1 k souhrnné zprávě o fyzické a dokladové inventarizaci
majetku, závazků a pohledávek Obce Rapotín za rok 2017.
Posudek stavu 1-2018 – Posouzení stavu rodinného domu Petrov nad
Desnou č. p. 166, parcela č. 23, KÚ Petrov nad Desnou 719790 zpracovaný Ing. Janou Danovou – autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1200669, IČ: 15509745, s doporučujícím stanoviskem
demolice objektu.
Předložený dokument, a to analýzu stavu hospodaření KKC včetně návrhů
na zlepšení.
Informaci týkající se aktuálního stavu řešení situace v rámci budoucího
provozování KKC, tzn. po době udržitelnosti projektu.

Zápis č. 2/2018 ze schůze finančního výboru Obce Rapotín konané dne 19.
4. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Rapotín.
Předložený zápis č. 2/2018 ze schůze kontrolního výboru konané dne 16.
4. 2018.
Zápis z jednání stavební, majetkoprávní a bytové komise konaného dne
19. 4. 2018.
________________________________________
Zastupitelstvo obce nepřijalo následující usnesení:
1. Aby byla funkce místostarosty obce Rapotín vykonávána paní
Ing. Markétou Csölleovou, která by nebyla uvolněna pro výkon
této funkce.
2. Aby byla funkce člena rady obce Rapotín vykonávána panem
Ing. Vladimírem Mikulcem, který by nebyl uvolněn pro výkon této funkce.
* Osobní údaje kupujících jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na OÚ.

Do Šumperka míří nevidomý zpěvák
Radek Žalud

Kruhový objezd
V minulém roce se v novoročním přání v Rapotínských novinách
zmínil pan starosta Ing. Pavel Žerníček o kruhovém objezdu u KKC.
Občané se často dotazují, jak to tedy vypadá s jeho realizací.
OÚ oznamuje, že kruhový objezd bude investice ŘSD ČR
a nejdříve musí být zrealizovaná rekonstrukce mostů na silnici I/11
přes řeku Losinku a Desnou, jejichž termín není zatím upřesněn.
OÚ

V rámci 24. ročníku festivalu „Dny umění nevidomých na Moravě“
vystoupí ve středu 6. června 2018 od 17 hodin v klášterním kostele
v Šumperku nevidomý profesionální zpěvák Radek Žalud s kytarovým
doprovodem Filipa Moravce. Těšit se můžete na klasické, populární
i muzikálové písně a na nezapomenutelný zážitek.
Přijďte si poslechnout kvalitní hudbu a svou účastí podpořte nadané
těžce zrakově postižené umělce. Vstupné je dobrovolné.
Na setkání s vámi se těší
SONS ČRz.s., oblastní odbočka Šumperk

Ohlédnutí za besedou Obec pro architekturu

Především chci poděkovat všem příchozím i účinkujícím. Pozvání přijala paní
Blišťanová, místostarostka města Jeseníku a Petr Buryška, doktorand Fakulty
architektury ČVUT v Praze a aktivní člen Spolku šlapanických architektů.
Z pozvánkou obeslaných svazkových obcí nedorazil nikdo. Ovšem město
Šumperk vyslalo své zástupce, tak se možná institut městského architekta
časem ujme i zde.
Na počátku debaty byla myšlenka, že obec ve svých stavebních počinech
má jít příkladem a určovat standardy. Například jakým způsobem se chovat ke
starým objektům nebo památkám? Rekonstruovat, bourat nebo hledat nové
smysluplné využití? A jak se to má s novou výstavbou? Je hlavním kritériem cena nebo získání dotace? Lze přínos pro občany vyjádřit v penězích?
Podíváme-li se na úspěšně se rozvíjející obce, najdeme zde některé společné
jmenovatele: Vize – vědí čeho dosáhnout, proč a jakým způsobem. Plánují.
Plánují s přesahem několika volebních období. Zdá se to jako samozřejmost,
ale právě tato schopnost schází už od nejvyšších struktur vlády a má dopad
až na samosprávné celky. Odborníci – při strategickém rozhodování, ale třeba
i o tom, kde má být umístěn odpadkový koš rozhodují na základě odborného
úsudku. Mají ve své struktuře architekta. Dialog – se svými občany vedou
neustálou debatu, chtějí znát jejich názor a občan se podílí na řešení
problému. Mají participativní rozpočet.
Ing. arch. Zbyněk Mrkus
(redakčně kráceno)
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Knihovnické okénko – nové tituly v knihovně
Emigrantka
Anna Strnadová

S erbem a kordem
Zdeněk Doubravský

Hlavní hrdinka vypráví svůj příběh od sedmdesátých
let - dobu útěku z Jugoslávie do Rakouska
a následně emigrace do USA - až do současnosti.
Odhaluje své těžké začátky, prohry v osobním
životě a touhu nedat se pokořit, ale začít znovu,
škrábat se na světlo a držet se stále hesla:
„Nemusím být nejchytřejší, ale musím být nejlepší.“

Pět mužů. Jejich osudy poznamenaly historii
Šumperska v předbělohorské době. V období
náboženské tolerance i sílící konfesionální
nesnášenlivosti vtiskli životu na severozápadní
Moravě pečeť své osobitosti. Svárlivý Fridrich
Odkolek, jeho nástupce Jan, zavražděný na temenické
tvrzi, a další z Odkolků, bratranec Jan, jenž nakonec
našel útočiště v emigraci. A jaké otázky se skrývají
v životopisu pána na Bohdíkově, Tobiáše Proga
z Velnic? A kdo byl pán na bartoňovské tvrzi
Mikuláš Felicián z Hrabového? Žádná fikce, ale
pohled do života šlechty a poddaných v době, kdy
se starý svět a jeho hodnoty hroutily a nové se rodilo.

Žaloba
Bandi

Kim Ir-sen a po něm Kim Čong-il vládli lidu Severní
Koreje pevnou rukou a ani na chvíli nenechávali
nikoho na pochybách, že komunistická diktatura chce
pro všechny jen to nejlepší. Povídky severokorejského
autora známého pod přezdívkou Bandi, které vznikaly
v letech 1989 až 1995 a byly následně propašovány
za hranice, tuto masku strhávají. Nešťastné osudy
jejich protagonistů svědčí o krutých praktikách
režimu, pro nějž lidský život nic neznamená.

Knihovnické pohádky
Zuzana Pospíšilová

S touto vtipně ilustrovanou knížkou poznáte knihovnu
tak, jak ji neznáte. Seznámíte se skřítky knihovníčky,
vysvobodíte zakletou knihovnici, budete svědky toho,
jak se z čarodějnice stane vášnivá čtenářka, a možná
se i dozvíte, jak vznikla první kniha. Jistojistě se však
utvrdíte v tom, že knížky jsou výborní kamarádi,
se kterými nikdy nehrozí nuda. Pěknou zábavu
s Knihovnickými pohádkami!

Minuta na rozloučenou
Hana Marie Körnerová

Mariannu nudí život, společnost i přátelé. Rozhodne
se přerušit studia a doprovázet otce, profesora
přírodních věd, na výpravu do argentinského pralesa.
Zcela nepřipravená se však ocitá ve světě, který nemá
s romantikou jejích představ pranic společného.
Ve skupině vědeckých pracovníků, domorodých
nosičů a průvodců pluje na člunech proti proudu
řeky Paraná. Po dramatických událostech musí
projít tvrdou fyzickou i psychickou zkouškou...

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

Rašeliniště
Susanne Janssonová

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v Rapotíně, které se bude konat dne 18.6.2018
od 8.00 do 15.00 hod.:
Jesenická: 158, 159, 167, 172, 176, 177, 178, 181, 184, 192, 231, 304, 309, 555
K Desné: 150, 160, 161, 163, 164, 168, 170, 204, 205, 570, 662, E50
Krátká: 183, 188, 603
Rapotín: 9154
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách
v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html,
a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Rašeliniště je opuštěná krajina s přikrčenými
borovicemi, lukami zahalenými v mlze a nepevnou
propadající se půdou a právě sem přijíždí bioložka
Nathalie, aby dokončila pokusy pro svou doktorskou
práci o zeminách. Brzy se ale ukáže, že její skutečný
cíl je mnohem osobnější Když se v rašeliništi objeví
mrtvé tělo, znamená to děsivý důvod k pátrání
v minulosti — jak pro policii, tak pro Nathalii
samotnou. Spolu s fotografkou Mayou Lindeovou
pronikají vrstvami vzpomínek i rašelinných půd
až k šokujícím odhalením dávno ukrytých pravd.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI
Nabízíme seniorům, osobám s tělesným postižením, s chronickým onemocněním a rodinám, kde se současně
narodily 3 a více dětí, na území okresu Šumperk

- pomoc se zajištěním stravy (donáška, podání)
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při úklidu domácnosti, nákupy, praní prádla, žehlení
- doprovod k lékaři, na na úřad apod.
- pomoc při pohybu v domácnosti
- další dle platného ceníku
v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod.
o víkendech od 7:00 do 12:00 hod.
Kontaktní osoba:
Sociální pracovnice: Kateřina Pokorná Dis.
tel.: 778 880 659, e-mail: pokorna@socsluzby.cz, www.socsluzby.cz
Administrativní pracovnice: Ivana Krobotová, tel.: 778 419 760, 583 213 734
-8-

9:30 – 10:50h

100 Kč - kategorie ŽA, ŽB, M, A, B, C, D, E
50 Kč - kategorie G a H žáci a žačky

Prezentace:

Startovné:
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6 km
6 km
12 km
12 km
18 km
18 km
18 km
18 km
18 km
18 km
18 km
18 km
6 km

(1 okruh)
(1 okruh)
(2 okruhy)
(2 okruhy)
(3 okruhy)
(3 okruhy)
(3 okruhy)
(3 okruhy)
(3 okruhy)
(3 okruhy)
(3 okruhy)
(3 okruhy)
(1 okruh)

cca 60 min. po dojetí posledního závodníka

v každé kategorii pro první tři

Vyhlášení:

Ceny:

Upozornění: Bez použití cyklistické přilby se závodník nesmí závodu zúčastnit!
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pravidla silničního provozu a pokynů
pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Toto účastník stvrzuje svým
podpisem na startovní listině.

ostatní kat. – okruh 6 km obcí Rapotín a Vikýřovice s převýšením jen cca 30 m
http://www.cykloserver.cz/f/a687151260/

Trať:

Nově bude vypsána kategorie „hobíků“ - O open - turistická, která pojede pouze 1 okruh (6 km), bez
ohledu na věk a pohlaví.
Mládež ročníku 2008 a mladší startuje pouze v doprovodu dospělé osoby, která ovšem nesmí při závodu
jet před závodníkem tak, aby závodník nejel v háku.

Kategorie:
Délka tratí:
Hml. mladší žáci roč. 2006 a mladší
Gml. mladší žáci roč. 2006 a mladší
H starší žáci roč. 2005 – 2003
G starší žačky roč. 2005 – 2003
ŽA ženy roč. 2002 - 1979
ŽB ženy roč. 1978 a starší
M junioři roč. 2002 – 2000
A muži roč. 1999 – 1989
B muži roč. 1988 – 1979
C muži roč. 1978 – 1969
D muži roč. 1968 – 1959
E
muži roč. 1958 a starší
O open - turistická

Startovné se bude hradit hotově při prezentaci v den závodu.
Startovné zahrnuje i teplé jídlo po závodě!

od 11:00 jednotlivě každý závodník po 1 minutě

neděle 17. 6. od 9:30 hod.
Rapotín – Restaurace U POMNĚNKY (http://www.mapy.cz/s/9QFk)

Cyklistický klub Buldoci Rapotín

Start:

Místo:

Termín:

Pořadatel:

14. ročník silniční cyklistické časovky jednotlivců

BULDOČÍ ČASOVKA

JESENICKÝ ŠNEK 2018 – 24. ROČNÍK

Buldočí časovka 2018

směr Šumperk

drží Matyáš Strupek

Parkoviště
18:21 min. z roku 2012

Cíl časovky
Rekord trati 12 km:

23:54 min. z roku 2015
drží Jan Urbášek

Rekord trati 18 km:

Padne starý rekord?

Kdo zajede nejlepší čas?

Start časovky

Prezentace – U Pomněnky

s převýšením 30 – 90 m

rovinatá a rychlá….

Trať pro každého….

směr V.Losiny, Jeseník, Ostrava

Na akci se těší a všechny srdečně
zvou pořadatelé- Buldoci Rapotín
a sponzor -Obec Rapotín

Obec Rapotín, restaurace U Pomněnky

Mapa trati závodu - okruh 6 km:

Partneři:

tel. 724 032 620, e-mail: jmicunek@seznam.cz
do 15. 6. do 24:00 na www.jesenickysnek.com,
případně na tel. 724 032 620, e-mail: jmicunek@seznam.cz

Přihlášky:

Info:

V neděli 17. 6. pořádá Cyklistický klub Buldoci Rapotín za podpory Obce Rapotín už 14. ročník silniční
cyklistické časovky s názvem „Buldočí časovka“, která je součástí oblíbeného
regionálního cyklistického seriálu Jesenický šnek.
Zázemí celé akce bude probíhat opět v Rapotíně v hostinci U Pomněnky. Všichni účastníci, od nejmenších „benjamínků“ až po nejstarší „matadory“, budou závodit s časem na tradičním okruhu vedoucím obcí Rapotín, Petrov nad
Desnou a Vikýřovice v délce 6 km. Mladší žáci si dají jedno kolo. Starší žáci budou absolvovat dva okruhy. Junioři,
ženy a muži budou závodit na třech okruzích.
Nově bude vypsána kategorie „hobíků“ – open-turistická, která pojede pouze 1 okruh (6 km), bez ohledu na věk
a pohlaví. Na start této rovinaté, rychlé a zároveň technické trati se může postavit každý, kdo má kolo a chuť poměřit se s kamarády. Start od 11 hodin a každý další závodník po 1 minutě. Vyhlášení proběhne cca ve 13:30 hodin.
Prezentace začne od 9:30 hodin v restauraci U Pomněnky, kde bude pro všechny účastníky připraveno opět výborné
a bohaté občerstvení. Akce je určena všem příznivcům zdravého pohybu a stejného zájmu, kterým je kolo. Více informací
naleznete v propozicích a na www.jesenickysnek.cz, kde se můžete přihlásit na závod předem.
Buldoci Rapotín

Rapotínské noviny
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Začalo fotbalové jaro
Další série utkání našich fotbalistů v krajském přeboru nepřinesla fanouškům
vůbec žádnou radost. Mužstvo v nich nezískalo ani jediný bod a s nelichotivým skóre 5:26 se poroučelo na dno průběžné tabulky.
TJ Jiskra Rapotín : FK Medlov 2:6 (0:2)
Tenisový výsledek se narodil v mistrovském utkání našich fotbalistů. Příznivci domácího týmu z něj neměli žádnou radost. Jejich oblíbenci dostali
šest branek od Medlova a museli skousnout těžkou porážku, která je udržela
u tabulkového dna.Ve dvacáté minutě na ni zadělal obránce hostů Srdýnko.
Při trestném kopu byl ve správný čas na správném místě a dal svůj nejšťastnější gól ve své dosavadní kariéře. Centrovaný míč z rohového kopu se od
jeho stehna odrazil za záda gólmana Viktora Mošonce.
Hlavní postavou nedělního střetnutí byl medlovský útočník Daniel Ryba.
Deset minut před pauzou udělal druhý gól svého mužstva pro Radka Klabačku
a v průběhu druhého poločasu se mu podařilo zkompletovat čistý hattrick.
Klíčovou trefu zaznamenal za stavu 1:2. Rapotín se k němu dopracoval po
faulu na Valentu. Hlavní rozhodčí nechal výhodu a rychlou akci přetavil ve
snížení Tomáš Indra.
Zápasové akcie domácího celku poklesly po událostech z 55. minuty.
Bohuslav Hudec zatáhl za záchrannou brzdu a nedovoleným zastavením
hostujícího kontru si vykoledoval červenou kartu. Náskok Hanáků narůstal.
V první minutě nastaveného času ho alespoň částečně zkorigoval Albert
Koziel. Ve velkém vápně si počkal na dobrou nabídku od spoluhráče Indry.
TJ Sokol Velké Losiny : TJ Jiskra Rapotín 6:1 (3:1)
K tomu, aby si domácí vypracovali dvougólový náskok, potřebovali pouhých osmnáct minut hry. Na křížnou přízemní parádu Jana Mičundy, jenž
dostal míč za obranu, navázal o chvíli později autor přihrávky Hugo Hegner.
Ze vzdálenosti pokutového kopu se zavěsil do vzdušného centru a hlavičkovým kladivem Zatloukal balón pod břevno. Rapotín si uvědomoval vážnost
situace a začal vystrkovat růžky. Tomáš Indra ve 24. minutě snížil a hostitelé
znejistěli. V prostoru šestnáctky si naskočil na Valentův rohový kop. Domácí
mužstvo vydatně pookřálo těsně před pauzou. Mičunda se nebál ostřejšího
souboje s gólmanem a ze svého důrazu vytěžil zlomový gól pro neobsazeného
Lukáše Kováče.
I když se podle očekávání hrálo od podlahy, zbytečných zákeřností se
zápasoví aktéři vyvarovali. Nalomený Rapotín čím dál znatelněji vypadával
z role. Ondřej Nýdecký se po rohovém kopu zmocnil odraženého míče a před
velkým vápnem prostřelil všechno, co mu stálo v cestě. Nesnáze a problémy
hostujícího týmu narůstaly. Domácí trenér vypustil na zelený pažit Tomáše
Pecháčka a ten po čtyřech minutách strávených na hřišti okamžitě skóroval.
Účinnou kličkou se zbavil obránce a mazáckým způsobem ukončil své čekání
na první branku po přesunu z Libiny. Třešničkou na vítězném dortu ochutil
sladké nedělní hodování kapitán vítězů Jakub Zatloukal. Po prudkém zakončení Pecháčka si náležitě poradil se situací, která bezprostředně následovala.
Dohrávka 14. kola: TJ Jiskra Rapotín : TJ Slovan Černovír 0:1 (0:0)
Předehrávka 26. kola: 1. FC Viktorie Přerov : TJ Jiskra Rapotín 7:0 (3:0)
TJ Jiskra Rapotín : FC Želatovice 1:3 (1:2)
Trápení našeho mužstva mělo své pokračování. Je to špatné. Fotbalisté Rapotína ztrácejí jeden zápas za druhým a sávají se z nich nejvážnější adepti
na sestup do I. A třídy. Za svým soupeřem zaostávali ve většině základních
aspektů. Střetnutí přitom nerozehráli špatně. Valenta získal ve středu pole
míč, předal ho Indrovi a ten po vniknutí do velkého vápna připravil snadnou
pozici pro Jakuba Hymra. Rapotínské nadšení mělo velmi krátký život. O pouhých pět minut později domácí faulovali dvacet metrů od brány a po následné
exekuci trestného kopu, který skončil na postavené zdi, propálil odraženým
balónem všechno před sebou snajpr Zapletal.
Želatovice byly aktivnější, celkově fotbalovější a s herním náčiním operovaly častěji. Spravedlivá odměna se dostavila ve 33. minutě. Po průniku do
šestnáctky a dalším příznivém odrazu dokonal otočku ve skóre z deseti metrů
přesně mířící Matušík. Stejný hráč se po hodině hry podepsal pod popravu
domácího mužstva sestavením třetí gólové gilotiny. Hlavu Mošonce a spol.
setnula pomocí rohového kopu. Matušík se tentokráte prosadil hlavou.
FC Kralice na Hané : TJ Jiskra Rapotín 3:1 (2:1)
Jarní zmar Rapotína pokračoval i proto, že opětovně nemohl nastoupit
v nejsilnějším složení. Slátaná sestava má k optimálnímu stavu hodně daleko a neodpovídá úrovni, která je potřebná pro důstojné působení v nejvyšší
krajské soutěži. Největší rezervy jsou patrné v útočné fázi. Domácí deptali
rapotínskou defenzívu křídelními průniky a „smradlavými“ centry. Po dvou

míčích za obranu padly první dva góly. Oba zásluhou produktivního Havlenky,
jenž uspěl v pozici dorážejícího snajpra i rychlonohého expresu. Ve druhém
případě přesprintoval zadáka Horáka.
Hosté se nemuseli vracet s prázdnou. Ve 35. minutě snížili z postupné
kombinace, do níž se zapojili Mošonec, Horák, Hudec a Michal Kocourek.
Posledně jmenovaný se zbavil dvou obránců a odvážným pokusem ze třiceti
metrů vymetl horní kout. Gólové parametry měla i jedovka Hymra. K nelibosti
celého mužstva se zastavila o spojnici tyče a břevna. Chybějící centimetry
byly o to bolestnější, když se v 55. minutě ujala individuální akce kralického
Škrabala. Jakmile lehce ošálil nedůsledného Koziela, vypustil ze svého kanónu křižnou pumelici, která vrátila Rapotín zpátky na zápasové dno.
Milan Stratil

Úspěšná sezóna TJ Jiskra Rapotín - Dorost

Dorostenecké mužstvo hraje letos poprvé soutěž Okresního přeboru.
V loňském roce hrála většina ještě za starší žáky. Na soupisce pro soutěž je
uvedeno 26 chlapců, ročníky 1999 – 2003.
Po podzimní části se umístilo mužstvo na krásném prvním místě. V jarní
části k dnešnímu dni je mužstvo na druhém místě, o 2 body za Sokolem
Zvole, ale má ještě jeden zápas k dobru.
Pokud chlapcům elán a vůle vydrží, věříme, že máme slušnou mládežnickou základnu TJ Jiskra Rapotín pro další roky.

Foto: Přední řada zleva: Luděk Čech st. – trenér, Čech Antonín, Patrik David,
Buriánek Matěj, Kapaňa Filip, Talpa Kamil - trenér, Baláž Jan, Babinet Patrik,
Talpa Jan, Borseník Ondřej, Ondráček Filip.
Zadní řada zleva: Daniel Šimek, Stricz Daniel, Dušek Lukáš, Wolf Lukáš,
John Jan, Mikulič Jan, Martin Bar, Jaroslav Tymrák – trenér.
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MŠ Skleněnka
BEZPEČNOST NA SILNICI. V dubnu si děti povídaly o bezpečném chování na silnici, navštívily dopravní hřiště v Uničově.

MALÍ ČARODĚJOVÉ. V dubnu navštívila školku spousta malých čarodějnic a čarodějů.

Výlet na rozhlednu Bukovku

V pořadí 3. turistický výlet se měl původně odehrát v horách. Konkrétně jsme měli jít z Červenohorského sedla přes Vřesovou Studánku a
vystoupat na Keprník. Protože ale předpověď
počasí nebyla zrovna optimistická, raději jsme se
rozhodli pro jistější trasu poblíž domova a pokořili jsme naši krásnou novou rozhlednu Bukovku.
Z rozhledny jsme šli přes zámecký park na chatu
Brněnka, kde jsme si dali něco dobrého k jídlu.
Posilněni a spokojeni jsme zamířili přes krásný
lázeňský park do velkolosinské prodejny pralinek
a ochutnali jejich výbornou zmrzlinu. Odtud naše
kroky vedly přes Areál Zdraví ve Velkých Losinách
zpět do Rapotína.
Tato krásná trasa měřila 13 km, a i když jsme po
cestě zmokli a zase uschli, všichni byli spokojení.
Moc děkuji všem zúčastněným dětem i dospělým
a těším se na příště.
Veronika Sáblíková, předsedkyně spolku

2. turistický výlet pro děti se SRÚDem

V sobotu 29.4.2018 jsme se znovu vydali s dětmi
objevovat krásy okolní přírody.
Tentokrát se naše skupinka, která čítala 4
dospělé a 17 dětí, vydala na rozhlednu Háj. Pod
rozhlednou jsme posvačili, popovídali si o její
zajímavé historii a nakonec jsme také vystoupili nahoru. Dále jsme zamířili k poutnímu místu
- Kostelíčku Božího Těla, tam jsme si prohlédli
14 pomníčků Křížové cesty. Poslední zastávkou byl Bludoveček, kde jsme navštívili jízdárnu
a děti se také měly možnost povozit na koních.
Po této pauze jsme zamířili do Šumperka na
vlakové nádraží a vlakem domů.
Chválím všechny dětské účastníky, celá skupinka tuto 10km trasu zvládla s dobrou náladou.
Moc děkuji Klárce Matějčkové za pomoc při
organizaci výletů.
Veronika Sáblíková, předsedkyně spolku

SRÚD pořádá
5. turistický výlet pro děti
Kouty - Dlouhé stráně
Dne 24. 6. 2018
Čas a místo srazu
bude upřesněno.

Horská příroda,
krásné výhledy, čistý vzduch.
Poznáváme Jeseníky.
Cena 50,- Kč.
V ceně: doprava,
přeprava lanovkou,
dohled na děti,
něco dobrého k obědu.
Tematická soutěž o poukazy.
Přihlášky a více info:
Veronika Sáblíková,
srud1@seznam.cz

foto: Jirka Jiroušek
www.nebeske.cz
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ZŠ a MŠ Údolí Desné - Nácvik evakuace školního autobusu
Naše škola ZŠ a MŠ Údolí Desné je v rámci republiky výjimečná třeba tím, že má svůj vlastní školní
autobus. Máme možnost vozit žáky bezpečně do
školy, ze školy a na nejrůznější akce. A právě na
bezpečnost a prevenci byla zaměřena akce, která
se uskutečnila v pátek 11. května na parkovišti
před KKC Rapotín.
Z iniciativy pana Tomáše Horníčka a Horníčkovy autoškoly byl pro žáky a učitele prvního
stupně ZŠ Rapotín připraven nácvik evakuace
školního autobusu, kterého se účastnili i záchranáři ZZS a dobrovolní hasiči z Petrova nad
Desnou. Program byl rozdělen do dvou částí.
Nejprve teoretické, kdy v prostorách rapotínského
KKC promluvili k dětem a učitelům zástupci hasičů
a záchranářů k problematice krizových situací při

dopravní nehodě, či požáru autobusu. Potom došlo na praktický nácvik. Děti s vyučujícími nastoupily do autobusu a byl simulován jeho požár. Úkolem učitelů bylo rychlé a organizované vyvedení
dětí na bezpečné místo mimo autobus, zjištění
počtu žáků a případných zranění. Mezitím řidič obstaral přivolání záchranných složek a zabezpečení
místa nehody. V zápětí se na místo dostavili hasiči, kteří se postarali o likvidaci požáru a zajištění
vnitřních prostor autobusu, kde tři vybraní žáci
představovali zraněné osoby. Těm bylo záchranáři
poskytnuto nezbytné ošetření a poté byly evakuovány z autobusu za asistence hasičů. Aby se akční
části nácviku mohly zúčastnit všechny děti, byla
celá událost opakována čtyřikrát.

Myslím si, že nácvik chování v krizové situaci
byl pro naše žáky přínosem, stejně jako pro
učitele. Všichni si mohli vyzkoušet postup při
rychlém a bezpečném opuštění ohroženého autobusu. Akce byla určitě přínosná i pro záchranáře
a hasiče, kteří si mohli vyzkoušet součinnost
v takto složité situaci, což také předvedli svým
přístupem a nasazením po celou dobu zásahu.
Za zajímavé, akční, ale především poučné dopoledne je třeba poděkovat všem zúčastněným
složkám, ale především panu Tomáši Horníčkovi,
paní Martině Horníčkové a všem z Horníčkovy autoškoly, kteří se na přípravě organizace a provedení
podíleli.
Miloslav Svatoň

tance, gymnastická a aerobní cvičení, o hru na hudební nástroje. Nechyběla ani zábava při humorně
ztvárněné scénce „Návštěva z kosmu“, či při dokonale zpracovaném muzikálu „Budulínek“ v podání
pěveckého sboru Smíšci. Finále celého programu
ukončila pověst „O slavném školním údolí“, kde
se sobotínským dětem a jejich učitelkám krásně
podařilo shrnout celé desetileté období našeho
svazkového školství a poděkovat tak i za práci paní

ředitelce Mgr. Evě Bicanové, která nemalou měrou
přispěla k úspěšnému fungování naší školy.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům naší školy za jejich ochotu a spolupráci při přípravě této
akce. Doufám, že se všem program připravený
naší školou líbil a že nám budete svoji přízeň věnovat i v dalších letech.
			
Mgr. Martina Galbavá

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Dne 17. 5. 2018 se v prostorách KKC v Rapotíně
konala Slavnostní školní akademie ZŠ a MŠ Údolí
Desné, pořádaná v rámci oslav 10. výročí založení naší svazkové školy. Všechny naše základní
a mateřské školy předvedly příznivcům svazku
svá dlouhou dobu připravovaná vystoupení.
Roztomilé děti z mateřských školek nám
zazpívaly, zarecitovaly a zatančily. Ti starší již svá
vystoupení obohatili o latinskoamerické i moderní
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