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SDH Rapotín převzal nový hasičský vůz

Dne 21. 12. 2019 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Rapotín převzala z rukou
starosty Bohuslava Hudce klíče od nové
cisterny značky MAN s velikostí nádrže
3000 litrů, na kterou se přišlo podívat asi
100 spoluobčanů. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Rapotín velice děkuje vedení obce za pořízení tohoto vozidla. Dle
pamětníků se jedná o první zcela nový
hasičský vůz od roku 1945.
Martin Čech

Ohlédnutí za 8. obecním plesem

Je již tradicí, že začátkem roku pořádá Obec Rapotín ples.
Letošní ples proběhl v pátek 17. ledna 2020 a byl, stejně jako
v minulých letech, velice vydařenou akcí s rekordní návštěvností.  

Tomáš Kryl a taneční plesová kapela LUCKY BAND z Hradce
Králové hrála až do druhé hodiny ranní reportoár klasických,
moderních písní a zazněly i lidové melodie.

Úvodního slova se ujali starosta obce Bohuslav Hudec spolu se
senátorem Miroslavem Adámkem, přivítali návštěvníky a oficiálně
zahájili 8. obecní ples. Večerem provázel opět po roce moderátor

Mladý taneční pár Nikola Saňáková a Jan Vilášek zahájili program
ukázkami latinskoamerických tanců a v rámci další přestávky ukázaly také své dovednosti dívky ze sportovního klubu zaměřeného
na aerobik SK-D.V.Šumperk.
Součástí večera bylo i slavnostní udělování ceny „Významná osobnost obce“ za rok 2019 a tu převzal z rukou starosty pan František Kašík. Pan Kašík byl dlouholetým zaměstnancem rapotínských
skláren a je autorem knihy „Rapotínská sklárna od roku 1829
až po smutný konec v roce 2009“, která vyšla za podpory Obce
Rapotín v loňském roce ke 190. výročí vzniku skláren.
Vyvrcholením večera bylo vystoupení známé zpěvačky Olgy
Lounové, která si svým vřelým přístupem k obecenstvu získala
všechny. O půlnoci přišlo na řadu losování věcných cen v tombole,
která byla letos opravdu hodnotná a bohatá.
Poděkování patří členům rapotínských spolků, kteří se o hladký průběh večera zasloužili: Rapipě, SDH, sociální komisi, SRÚD,
chovatelům a Mysliveckému spolku Buková, který připravil skvělé
zvěřinové menu. A samozřejmě poděkování patří také zaměstnancům obecního úřadu, kteří se na přípravě plesu podíleli.
LD

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 15. února 2020.
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Sponzoři plesu

Alcetek-čistící a úklidová technika
ASTRA Office
Autocentrum KIA Kašpar
Auto-moto Stanislav Hejný
BB Culture, z.s.
Brunecovi ml.
Brunecovi st.
CEKR CZ s.r.o.
Coqui
Český svaz chovatelů, ZO Rapotín
Český zahrádkářský svaz Rapotín
Divadlo Šumperk
Dřevo - Kupka
EKOZIS spol. s r.o.
Elektro služby - Maixner
Energy financial group a.s.
Eurostroje s.r.o.
Galileo Corporation
GEOtest, a.s.
Grafotyp s.r.o.
Hřiště V Cajku s.r.o.
Ing. Jan Rýznar
Ing. Markéta Csölleová
Ing. Milan Klimeš - náměstek KÚ Olomouc
Innovation One s.r.o.
Jan Stašel
Jeseníky přes hranici
Jiří Navrátil
JUTHERM s.r.o.
Kamila Křesina Rosáková
KARDO GROUP a.s.
KartoTisk s.r.o.
Kavárna Beluga - Lenka Hoferová

Knihovna Rapotín
Kominictví Jaroslav Giesl
Kovo Dohnalík
Král - sportovní trávníky
Kulturní dům Rapotín, s.r.o.
Květinářství U Pošty - Ing. Milan Haluza
Leona Pekařová
Malířství Horníček
Martin Baďura - pokrývačství
Město Šumperk
Miroslav Adámek - senátor
MK Fruit s.r.o.
Moravolen Holding a.s.
Motopenzion U Řízků
Mountfield
Myslivecký spolek Buková
NOVATRONIC, s.r.o.
Obec Petrov nad Desnou
Obec Rapotín
Obec Sobotín
Obec Velké Losiny
Obec Vikýřovice
OHL ŽS, a.s.
OK GROUP a.s.
Parapety RS - Radek Sadil
Pavel Ševčík - Veduta
Petr Škrabal
PhDr. Martina Zaorálková
Pneucentrum Matěj Bludov, s.r.o.
Potes s.r.o.
Potraviny Jahn
Pralinkárna Velké Losiny
ProBio
Prumhor, s.r.o.
Quad-ATV.cz

Investiční akce na rok 2020
Název akce
Realizace stavby „Přírodě blízká
protipovodňová opatření na řece
Desné ř. km 14,231-16,840“

Částka
v rozpočtu
2020

Předpokládaná
dotace

193.703.556,-

RADWAG Váhy s.r.o.
Rapos Rapotín s.r.o.
RAUDO
Restaurace Nové Domky
RestWhile
SART - stavby a rekonstrukce a.s.
Sefran s.r.o.
Simona Hoždorová
Soňa Žerníčková
Spolek průvodců Jeseníky
SRÚD
Studio La Dea - Kateřina Holá
Studio MAY - Lucie Tomášková
Subaru Šumperk
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Svazek obcí Údolí Desné
ŠPVS, a.s.
Technimax s.r.o.
TJ Jiskra Rapotín
Upfood
Václav Mazánek - Ekomont
Včelaři Rapotín
Večerka - Marek Buriánek
VHZ Šumperk a.s.
Vítězslav Hofer
Vodafone
VÚCHS Rapotín
Welfare - Přemysl Kryl
Workoutland
Zámecký resort Sobotín
Zlosin

Rozpočet obce na rok 2020
(po konsolidaci)
Název položky

64 050

Daňové příjmy
164.648.023,-

Rozpočet 2020

Nedaňové příjmy

1 033

Kapitálové příjmy

11 722

Vlastní příjmy

76 805

Rekonstrukce bytových
jader na č. p. 538

5.500.000,-

-

Chodník na ul. Výzkumníků

4.963.312,-

1.539.357,-

Smíšená stezka Rapotín
– ul. Jesenická (dokončení)

4.000.000,-

-

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje   (ř.20 + ř.21)

234 480

Tribuna v areálu TJ Jiskra Rapotín

3.650.000,-

-

Výdaje celkem (ř.18 + ř.19 + ř.22)

276 495

Expozice sklářského muzea

1.210.000,-

605.000,-

Snížení stavu na bankovních účtech

Jedná se pouze o výčet nejnákladnějších investic, které budou
v roce 2020 probíhat. Kompletní seznam je k dispozici na webových
stránkách obce.

Osobní pokladna v ŽST Velké
Losiny je znovu otevřena
Od 2. 1. 2020 je znovu otevřena osobní pokladna v ŽST Velké Losiny s plnohodnotným prodejem jízdních dokladů ČD i IDSOK. Jako
jediná v údolí Desné. Cestující tak nemusí jezdit vyřizovat jízdenky,
průkazy aj. do Šumperku. Pokladna je otevřena v pracovní dny
5.55 - 10.30h, 11.40 - 13.00h a 13.30 - 14.45h. V této provozní
době mají cestující bez jízdenky možnost si jízdní doklady zakoupit
v pokladně. Průvodčí ve vlaku vydává jízdenky v době obsazení
stanice s příplatkem 40 Kč.
David Mičunek
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Leden 2020

Přijaté dotace

189 658

Příjmy celkem

266 463
41 376

10 032
Údaje v tis. Kč

MC

Upozornění

28. 2. 2020 budou obecní úřad, knihovna
a informační centrum z důvodu povinného
školení zaměstnanců celý den uzavřeny.

POZVÁNKA

Starosta obce Rapotín svolává zasedání
zastupitelstva obce na 19. 2. 2020 v 17.30 hod.
v zasedací místnosti KKC Rapotín. Program
zasedání bude zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu a na webových stránkách obce.
Mgr. Bohuslav Hudec, starosta obce
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Respektujte pokyny k zimní
údržbě na komunikacích

Žádáme občany žijící v ulicích Nová, Stará, U Splavu, Pod Holubím vrchem, U Lávky, U Pomněnky, Říční, Polní, Jižní, Na Výsluní,
U Cihelny, V Lukách, Vodní, Družstevní, Požárníků, Farská, Pod
Bukovou, Lesní, Na Soutoku, Za Humny, K Desné, K Mlýnu, Krátká,
U Koupaliště, Školní, V Aleji, Zámecká a Za Hutí, aby svá vozidla
z důvodu provádění zimní údržby v obci parkovali ve vjezdech
u svých rodinných domů.

Stavební práce v rámci
protipovodňových
opatření pokračují

Práce probíhají v omezeném režimu vzhledem k aktuální klimatické
situaci. Pracuje se u řadovek v ul. Na Soutoku, kde probíhá dokončení protipovodňové zídky, na povodňovém parku č. 4 na ul. Družstevní pokračují práce na kamenných záhozech obtokových koryt,
u mostu na ul. Polní zhotovitelské firmy OHLŽS nadbetonovávají
stávající zídku navazující na nový most přes řeku Desnou a také
pokračují práce u jezu Červený dvůr a na náhonu do MVE.
UPOZORNĚNÍ – žádáme všechny občany o dodržování zákazu
vstupu na staveniště. Po celém úseku od jezu Červený dvůr až po
soutok řeky Desné s Mertou platí zákaz vstupu k řece a na přilehlé
pole a pastviny. Děkujeme za dodržování zákazu vstupu. Na staveništi hrozí nebezpečí úrazu.

Upozornění

Svoz pytlů s plasty od rodinných domů
proběhne 4. 2. 2020 a 18. 2. 2020.

Svoz probíhá sudý týden vždy v úterý
od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Svoz tříděných komodit
plasty 12.2.2020, 26.2.2020
papír 6.2.2020, 27.2.2020

Jedlé oleje a tuky

Připomínáme občanům možnost odevzdání jedlých olejů a tuků do nádob
110l na sídlišti v Rapotíně, u obchodu na
ul. Družstevní a na ul. Nové. Jedlé oleje
a tuky je možné také odevzdat na Centrálním sběrném dvoře v Rapotíně.
Jedlé oleje a tuky odevzdávejte v uzavřených PET lahvích. Motorové oleje do
nádoby nepatří.

VÝZVA

Obec Rapotín vyhlašuje pro rok 2020

výzvu na poskytování dotací z rozpočtu Obce Rapotín
na obnovu - opravu staré fasády obytných
domů 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. Písemná žádost
o poskytnutí dotace musí být doručena na podatelnu
Obecního úřadu Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín

v termínu od 2. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Úplné znění žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 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

VÝZVA
Obec Rapotín vyhlašuje pro rok 2020

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

v termínu od 2. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Úplné znění žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 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
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Masáže

Sociální komise zakoupila pro
občany Rapotína poukázky na
masáže v hodnotě 350,- Kč

do salonu Iveta – paní Iveta Foučková,
Wellnes studia Holiday – resort Losinka
a rehabilitace pan Miroslav Kašpar.
Cena pro občana je 150,- Kč.
Prodej bude zahájen 2. 3. 2020
v pokladně OÚ u p. Buňkové

Výzva č. 4 PRV MAS Šumperský venkov 2020

MAS Šumperský venkov vyhlašujeme
Výzvu č. 4 Programu rozvoje venkova
zaměřenou na investiční dotace pro
podnikatele, vlastníky lesů a zemědělce
a nově také obce a neziskové organizace
z našeho regionu. Výzva bude vyhlášena
na:

•

Fichi 1: Investice do zemědělských podniků (zemědělci)

•

Fichi 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností (podnikatelé)

•

Fichi 5: Investice do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Bližší informace k výzvě, pravidla, manuály a vzorové dokumenty
naleznete na našem webu:http://www.sumperskyvenkov.cz/
strategie-2014-2020/vyzvy-strategie-2014-2020/vyzva-c-4-prv/
Příjem žádostí o dotaci: od 1. 2. 2020 do 9. 4. 2020
Školení pro žadatele:

•

Pro Fiche: F1, F3, F5 – 29. 1. 2020 od 15.00 hod. Nový
Malín 240, 788 03

Žádost o dotaci se podává elektronicky přes Portál Farmáře SZIF
(https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod). Pro přihlášení na Portál
farmáře a možnost vygenerování žádosti je potřeba si zřídit
uživatelských účet (datovou schránkou nebo osobně na pobočce SZIF
v Šumperku).Žádosti doporučujeme před jejich odesláním
zkonzultovat na MAS. Konzultace projektových záměrů jsou možné
po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS.
Kontakty a konzultace:
Petra Kucinová, +420 583 285 437, +420 775 757 131,
kancelar@sumperskyvenkov.cz
Iva Svobodová, +420 775 757 132, svobodova@sumperskyvenkov.cz

Zemědělci z Šumperského venkova, pozor!
Jste zemědělec v rostlinné/živočišné výrobě a chcete rozvíjet své
aktivity? Uvažujete o pořízení nových technologií?
Nebo se zemědělstvím začínáte?
Nyní máte možnost získat EU dotace přímo ve vašem regionu přes
Místní akční skupinu Šumperský venkov.

Dotace: Technika a technologie v lesnictví
„Co je možné realizovat z dotací přes MAS?“
Dotace je zaměřená na investice spojené s pořízením strojů a technologií v lesích—například stroje a technologie pro
obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů vč. přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu
půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost, stroje pro údržbu/opravu lesních cest,
výstavba/modernizace dřevozpracujících provozoven a jejich technického vybavení v hodnotě 50 tisíc—5 milionů Kč.

Držitelé lesů – soukromé osoby, spolky,
obce, svazky obcí, školy
z obcí: Bludov, Dolní Studénky,
Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice, Libina,
Loučná nad Desnou, Oskava, Nový Malín,
Petrov nad Desnou, Rapotín, Sobotín,
Rejchartice, Velké Losiny, Vernířovice,
Vikýřovice.

„Kolik dotace
dostanu?“
Dotace ve výši

50 %

„Co je možné realizovat z dotací přes MAS?“

„Kolik dotace mohu
získat?“

„Kdo může o dotaci žádat?“
Dotace je určena

zemědělským podnikatelům
z obcí: Bludov, Dolní Studénky,

Dotace ve výši

50 %

Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice,
Libina, Loučná nad Desnou, Oskava,
Nový Malín, Petrov nad Desnou,
Rapotín, Sobotín, Rejchartice,
Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice.

+ 10 % oblasti ANC
+ 10 % mladí začínající zemědělci

„Proč žádat o dotaci přes MAS (místní akční skupinu)?“
Peníze, které MAS přerozděluje jsou určeny pro její region. Jsou to tedy peníze pro vás, nekonkurujete projektům napříč republikou. Nic nám neplatíte, projekty s vámi budeme konzultovat
zdarma.
Místní akční skupina
je neziskovou organizací tvořenou veřejným, neziskovým a soukromým sektorem. Jednou z jejích
aktivit je rozvíjet region prostřednictvím poskytování EU dotací. Ve vašem případě z PRV
(Programu rozvoje venkova), zprostředkovat tyto finance podnikatelům ze svého regionu a pomoci jim s administrací žádosti – konzultuje ZDARMA.

Více informací najdete na našem webu: www.sumperskyvenkov.cz/dotace/aktualni-vyzvy/
Kontakt: MAS Šumperský venkov, z. s., Nový Malín 240, 788 03, kancelar@sumperskyvenkov.cz

Peníze, které MAS přerozděluje jsou určeny pro
její region. Jsou to tedy peníze pro vás, nekonkurujete projektům napříč republikou. Nic nám neplatíte, projekty s vámi budeme konzultovat zdarma.
Místní akční skupina
je neziskovou organizací tvořenou veřejným, neziskovým
a soukromým sektorem. Jednou z jejích aktivit je rozvíjet
region prostřednictvím poskytování EU dotací. Ve vašem
případě z PRV (Programu rozvoje venkova), zprostředkovat tyto finance subjektům ze svému regionu a pomoci
jim s administrací žádosti – konzultuje ZDARMA.

Předpokládané termíny:
vyhlášení 4. výzvy PRV: 24. 1. 2020
příjem žádostí o dotaci: 1. 2.—9. 4. 2020
Více informací : http://www.sumperskyvenkov.cz/dotace/

Kontakt: MAS Šumperský venkov, z. s. , Nový Malín 240, 788 03, kancelar@sumperskyvenkov.cz

Podnikatelé z Šumperského venkova, pozor!
Podnikáte a rádi byste své podnikání rozvíjeli dál? Uvažujete
o pořízení nových technologií? Nebo s podnikáním začínáte?
Nyní máte možnost získat EU dotace přímo ve vašem regionu přes
Místní akční skupinu Šumperský venkov.
Vyhlášení výzvy č. 4 PRV: 24. 1. 2020
Příjem dotačních žádostí: 1. 2. - 9. 4. 2020

Vyhlášení 4. výzvy PRV: 24. 1. 2020
Příjem dotačních žádostí: 1. 2. - 9. 4. 2020

Dotace pro zemědělce jsou zaměřené na hmotné/nehmotné investice v živočišné a rostlinné
výrobě, na investice do staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a školkařskou
produkci v celkové hodnotě projektu 50 tis. - 5 mil. Kč.
Možné jsou tedy např. mobilní stroje, nákup a stavba zemědělských nemovitostí, pořízení
strojů a technologií v živočišné a rostlinné výrobě.

„Proč žádat o dotaci přes
MAS (místní akční skupinu)?“

„Kdo může o dotaci
žádat?“

„Co je možné realizovat z dotací přes MAS?“
Dotace pro podnikatele jsou zaměřené na investice na založení a rozvoj vašeho podnikání v celkové hodnotě projektu 50 tis. - 5 mil. Kč. Možné jsou tedy např. opravy, rozšíření i stavby provozoven, kanceláří, malokapacitních
ubytování, stroje a technologie, HW, SW pro řádný provoz strojů a zařízení, užitkové vozy N1 a doplňkově také
úpravy povrchů, parkování, oplocení, zeleň.

„Kdo může o dotaci žádat?“
Žadatelem mohou být:

mikro a malé podnikatelské subjekty
(do 50 zaměstnanců), zemědělci
z obcí: Bludov, Dolní Studénky,
Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice, Libina,
Loučná nad Desnou, Oskava, Nový Malín,
Petrov nad Desnou, Rapotín, Sobotín,
Rejchartice, Velké Losiny, Vernířovice,
Vikýřovice.

„Proč bych měl o této

dotační možnosti vědět?“
Menší podnikatelé (do 50 zaměstnanců)
mají obecně v českém dotačním prostředí
jen velmi málo možností, obzvláště u nás na
venkově. Pokud víte o někom, kdo by mohl
dotaci využít, předejte mu informaci.
Rádi s vámi zkonzultujeme vaše záměry.

„Kolik dotace
dostanu?“
Dotace ve výši

45 %
„Proč žádat o dotaci přes
MAS (místní akční skupinu)?“
Peníze, které MAS přerozděluje jsou určeny pro její region. Jsou to tedy peníze pro vás, nekonkurujete projektům
napříč republikou. Nic nám neplatíte, projekty s vámi budeme konzultovat zdarma.
Místní akční skupina
je neziskovou organizací tvořenou veřejným, neziskovým
a soukromým sektorem. Jednou z jejích aktivit je rozvíjet
region prostřednictvím poskytování EU dotací. Ve vašem
případě z PRV (Programu rozvoje venkova), zprostředkovat tyto finance podnikatelům ze svého regionu a pomoci
jim s administrací žádosti – konzultuje ZDARMA.

Více informací najdete na našem webu: http://www.sumperskyvenkov.cz/dotace/aktualni-vyzvy/

Kontakt: MAS Šumperský venkov, z. s., Nový Malín 240, 788 03, kancelar@sumperskyvenkov.cz
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Blahopřejeme jubilantům

V lednu jsme
přivítali

V lednu své významné životní jubileum oslavili:
Frýbort Jiří
Jílková Marta

Kolaříková Vlasta
Maier František

Novotná Jana
Rýznarová Libuše

Tříkrálová sbírka v Rapotíně

Na začátku roku 2020 probíhala tradiční Tříkrálová sbírka pro Charitu. Čtrnáct skupinek tříkrálových koledníků vybralo do zapečetěných kasiček  44 084,- Kč.
Tříkrálovou sbírku 2020 plánuje Charita Šumperk využít dle projektů, o kterých bude informovat na níže uvedených webových
stránkách: www.sumperk.charita.cz.
Děkujeme všem dárcům za štědrost, otevřenost a ochotu podpořit
charitní dílo. Děkujeme i všem koledníkům a těm, kteří pomáhají při
realizaci Tříkrálové sbírky.
Co dělat, když tři králové nepřijdou nebo nás nezastihnou doma?
Tříkrálovou sbírku můžete podpořit také odesláním finančního
daru na účet: 66008822/0800 u České spořitelny,
VS 777 nebo pošlete dárcovskou SMS
DMS KOLEDA 30 (nebo 60,90) na číslo 87777
Podpořte trvale Tříkrálovou sbírku:
DMS TRV KOLEDA 30 (nebo 60,90) na číslo 87777
Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz
Aby i v příštím roce mohli koledníci navštívit domácnosti, prosíme
o pomoc při koledování. Rapotín je rozlohou velmi rozsáhlý a aby
byly navštíveny všechny domácnosti, je třeba vytvořit alespoň 16
skupinek. K tomu nám chybí vedoucí skupinek, kteří by měli mít více
než 18 let, a samozřejmě i děti koledníci. Má-li někdo z občanů a dětí
zájem zapojit se a pomoci, nechť se ozve co nejdříve panu Františku
Klíčovi, místnímu asistentovi Tříkrálové sbírky, tel. č. 605 771 720.
Ludmila Damborská,
farnost Rapotín

Výsledky Tříkrálové
sbírky 2020
Obec
Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Jindřichov
Kopřivná
Loučná nad Desnou
Malá Morava
Nový Malín
Olšany
Petrov nad Desnou
Rapotín
Rejchartice
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk celkem
Z toho farnost
Motýli
gymnázium
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
CELKEM
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Výtěžek
106 614,33 496,24 077,25 035,18 563,35 529,61 800,7 319,10 966,8 083,47 379,2 154,83 273,18 003,6 673,44 084,3 348,65 658,25 345,42 083,139 743,105 122,21 097,13 524,88 011,3 244,45 044,945 524,-

Počet kasiček
12
12
4
3
5
8
12
3
2
2
4
1
18
3
1
16
1
25
7
9
31
20
6
5
13
1
11
204

Stelzner Irena

Maximilián Zdobinský

Jménem obce srdečně blahopřejeme.

Vzpomínka
Dne 30. ledna jsme si připomenuli smutné
6. výročí úmrtí pana Jana Galdy.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka, děti a vnoučata
s rodinami.

Další setkání členů
„Klubu důchodců“ se uskuteční
dne 12. 2. 2020 ve 14.30 hod.
v hasičárně v Rapotíně.

Poděkování

Vánoce roku 2019 už nám zůstávají jen ve vzpomínkách.
K vánoční pohodě v DPS Rapotín přispěla velkou částí
i výborná večeře, kterou pro nás, již po čtvrté, připravili
zaměstnanci restaurace Losinka.
Vřelé díky Vám, kteří jste ji pro nás přichystali a předali
formou sponzorského daru. Těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv DPS Rapotín

ASTRA na výletě
za Zlatým pokladem

V úterý 21. ledna se početná skupina příznivců ASTRY z Rapotína vydala do Brna za studiem prvního osídlení střední Ameriky,
resp. na výstavu Poklad Inků. Tato výstava se jako jediná dostala
v rámci evropského projektu do České republiky. A bylo se na co
dívat... přes překrásné zlaté šperky, zhotovené dávnými zlatníky, až
po krychličku z pravého zlata o hraně 3,7 cm a vážící pouhý 1 kg,
a to vše doprovázené bohatým obrazovým materiálem z doby
incké kultury, převážně z území Peru.
Zhodnotíme-li úspěšnost našeho zájezdu, tak můžeme prohlásit,
že vystavené exponáty a informace o osidlování Země výrazně
rozšířily naše znalosti. K tomu je ovšem nutno říci, že zmíněné poznávání historie nám umožnilo vedení obce Rapotín, které má pro
aktivní seniory pochopení. Tentokrát ale nemůžeme zapomenout
s pochvalou za spolupráci ani na pracovnice našeho „kulturáku“.
Karel Mičunek

Záhady tzv. sesterských
kostelů v Rapotíně a Petrově
Oba kostely, postavené v pozdně gotickém slohu, stály ještě před zhruba 150 lety.
Rapotínský, zasvěcený sv. Jakubovi, zanikl
v roce 1867, petrovský sv. Maří Magdaleny
vyhořel roku 1904. Prazvláštní na nich bylo,
že se podobaly jeden druhému takřka jako
vejce vejci, ale snad ještě pozoruhodnější bylo to, že stály od sebe ve vzdálenosti
snad necelých 200 metrů. Rapotínský se
nacházel v místech dnešního kostela Nanebevzetí Panny Marie, petrovský na levém
břehu řeky Desné. Pro místní obyvatelstvo
byla existence kostelů nepochopitelná,
a tak se zrodila pověst, kdo a proč je založil.
    Patrně jako první ji uveřejnil šumperský
týdeník Ernst und Scherz (Vážně a žertem)
v roce 1862. Stalo se to prý před třemi sty
lety. Tehdy žily na zámku dvě sestry, dvojčata Emilie a Otýlie. Jejich bohatství a krása
k nim vábila mnoho nápadníků, ale dívky
zůstávaly k nabídkám k sňatkům chladné.
Stihl je za to trest. Jednoho dne se na zámku objevil krásný rytíř Zdeněk, do kterého
se obě okamžitě bezhlavě zamilovaly. Rytíř
je zneuctil, řekl jim, že o ně nestojí a zmizel.
Potupené sestry vinily jedna druhou a sžírány žárlivostí a ponížením se již nikdy nechtěly potkat, dokonce ani v zámecké kapli.
Obě začaly v obrovských zabedněných
konstrukcích tajně stavět na březích Desné
kostely. Jednoho dne se ve stejnou hodinu
rozezvučely zvony a po stržení dřevěných
bednění se objevily dva stejné Boží stánky.
Když to sestry uviděly, upadly na zem a ve
stejný okamžik zemřely. Jejich duše však
nemohou najít v hrobech klid. Stane se tak
až poté, kdy se oba kostely k sobě přiblíží natolik, že splynou v jeden chrám. Jiná
verze pověsti uvádí, že chrámy postavili
dva bratři Žerotínové, kteří se přeli o to, kdo
z nich ho postaví první.

na němž byl letopočet 1496. To by mohl být
rok, kdy kostel vznikl. Když se podíváme na
historii šumperského panství, zjistíme, že
stavebníky kostelů byli nejspíše Žerotínové.
Konkrétně Petr I. ze Žerotína, který spolu
s otcem Janem koupil šumperské zboží roku
1494 od Tunklů z Brníčka. Žerotín sídlil
v šumperském zámku a byl velmi dobrým
hospodářem. Jako pravověrný katolík se
staral i o duchovní život svých poddaných.
Když v roce 1513 vyhořel Šumperk, pomohl
také obnovit klášter a kostel dominikánů.
Jak vysvětlit stavby sesterských kostelů?
Protože uvedeným pověstem nevěřím,
a jiná vysvětlení se mi zdají být nevěrohodná, předkládám následující teorii, vycházející z banální skutečnosti, na kterou mě přivedl přítel Standa Hošek.
    Petr I. ze Žerotína potřeboval zabezpečit duchovní život poddaných v Podesní.
Zatímco v severnějších úsecích podesenského území to obstarávaly fary v Losinách
a Sobotíně, v jižní části byli lidé odkázáni
na šumperské kostely. Žerotín proto dal postavit nejprve kostel buďto v Rapotíně nebo
v Petrově, který však měl sloužit poddaným
těchto vsí, a také obyvatelům Vikýřovic.
V praxi se však ukázalo, že toto řešení má
velkou slabinu, jíž byla řeka Desná! Musíme
si uvědomit, že ke spojení levo a pravobřežních území se užívaly převážně brody,
mosty byly dřevěné, nevalných konstrukcí, takže je strhla každá trochu větší voda.
Ta činila i mnoho týdnů oba břehy navzájem
nedostupnými. Žerotín proto nařídil postavit druhý kostel, k čemuž mohly být použity již existující plány. Vysvětlení prosté, leč
velmi pravděpodobné.   

v roce 1911 zdivo použito na stavbu nové školy,
hřbitov byl srovnán a plocha
rozprodána. Obou kostelů je nesmírná škoda, protože dnes by byly spolu
s losinským zámkem a papírnou další velkou historickou atrakcí.
   V roce 1911 se uskutečnila slavnost 400.
výročí postavení sesterských kostelů. Jak
k tomuto datu organizátoři dospěli, suď
Bůh. V rámci oslav se 12. a 13. srpna konala  v Rapotíně také dvě divadelní představení hry „Sesterské kostely“, kterou napsala
šumperská spisovatelka Marie Knitschkeová (1857-1940). Pověst o nešťastných
sestrách spisovatelčině romantické duši
dokonale vyhovovala, nicméně trvalejšího
úspěchu se její hra nedočkala. Konečně,
posuďte sami proč asi.
    Děj začíná v Losinách, kde zámeckým
pánem nebyl Žerotín, nýbrž Emmerich
z Ulrichsteinu. Šlechtic má techtlemechtle
s mlynářkou, která se jmenuje Waldraub.
Když si však za manželku vezme Hedwigu
z Rabštejna, zhrzená Waldraub zmizí
i s jeho dcerou Hilgundou. Po letech, kdy
Emmerich žil spokojeně v zámku s manželkou Hedwigou a dcerami Wulfhildou
a Priskou, se Waldraub znovu objevuje
v Losinách, rozhodnuta se věrolomnému
milenci pomstít. Podařilo se jí vetřít se do
zámku a otrávit Emmerichovu manželku.
Poté vylákala do Losin rytíře Hanse z Nového hradu. Pomocí kouzelného nápoje
poblouzní Emmerichovy dcery, které se do
rytíře zamilují. Vzájemná žárlivost u nich
vyvolá prudkou nenávist. Starší Wulfhilda chce Hanse získat jen pro sebe, a tak ji
mazaná mlynářka připraví nápoj, po němž
však rytíř odchází na věčnost. Sestry postaví kostely a ve vzájemném prokletí umírají
také. Mlynářka je pomstěna, a tak už ji nezbývá, než se otrávit také. Po zhlédnutí tohoto představení jistě nezůstalo jedno oko
suché. Dodejme již jen to, že losinský mlýn
stával v bezprostřední blízkosti severozápadního zámeckého křídla.

    Kdy byly kostely postaveny? Nad vchodem rapotínského svatostánku byl letopočet 1524 a na okně sakristie petrovického
kostela datum 1519. Logicky se mělo za to,
že se jedná o roky jejich vzniku. Jenže v inventáři rapotínského kostela z roku 1807 je
uvedeno, že v jeho věži se nacházel zvon,

   Rapotínský kostel byl zbourán a na jeho
místě do roku 1874 postavil šumperský
stavitel Josef Bayer nový pseudogotický
chrám Nanebevzetí Panny Marie. Petrovický svatostánek vyhořel 26. června 1904.
Přes tuto tragédii se hned poté objevilo
odhodlání kostel obnovit. Vídeňská centrální komise, která se starala o historické
památky monarchie, obnovu podporovala. Roky se však nic se nedělo, a tak bylo

Kabinetka Marie Knitschkeové.

Sesterské kostely (vlevo rapotínský, vpravo petrovský) na detailu litografie
A. Hauna, kol. roku 1865.
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    Mimochodem, kletba musela zaniknout
po vyhoření petrovského kostela, protože
věřící od té chvíle mají k dispozici již jen
chrám rapotínský.
Drahomír Polách
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Zpráva o činnosti hasičského sboru Rapotín
jedenkrát za měsíc, dle plánu výcviku minimálně 10 km jízdy na jedza rok 2019
noho řidiče. Teoreticky jsou řidiči pravidelně 1krát za rok proškolováni
K 31. 12. 2019 tvořilo členskou základnu celkem 30 členů SDH Rapotín. Hasičů ve věku nad 18 let bylo 29 a 1 mladší hasič do 18 let.

Členská základna se ustálila, členové, kteří přešli z žákovských let, se
výborně zapracovali, k nim se přidali další nováčci a pevně věřím, že
nadále na sebe budou nabalovat další nové členy, kteří budou stejně
zapáleni pro naši věc jako oni. I nadále zůstává dlouhodobým úkolem
získávat nové členy jak z řad dospělých, tak z řad našich nejmladších
spoluobčanů. S tím je spojen také úkol najít aktivního a zapáleného
člena, který bude mít zájem o práci s dětmi.
Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce je tvořena 14 členy.
Během roku 2019 tato jednotka zasahovala na území obce Rapotín a v blízkém okolí celkem 23krát, kdy za zmínku stojí hned datum
25. 1. 2019, kdy jsme zasahovali u hořícího vozidla u pošty, dále pak
13. 6. při bleskových povodních v důsledku silného přívalového deště  
v Rapotíně a v Dolních Studénkách a nebo 12. 10. při požáru rodinného domu na ul. V Lukách, dále ještě hořel odpad naproti obecnímu
úřadu, nebo na skládce. V ostatních případech se jednalo o odstraňování spadlého dřeva přes komunikace, nebo o obtížný hmyz, či hrozilo vylití řeky z břehů a museli jsme stavět protipovodňové bariéry.
V neposlední řadě zde ještě zmíním práci, kterou jsme vykonali pro
obec, jako je čištění komunikací nebo zalévání obecní zeleně, kterou
mezi výjezdy ani nepočítám. Mimo katastr obce jsme zasahovali ve
dvou případech, a to v již zmíněných Dolních Studénkách a v obci
Loučná nad Desnou. Dále se nám podařilo v roce 2019 získat nové
výjezdové vozidlo – cisternovou automobilní stříkačku značky MAN,
za což jsme velice rádi, protože stará tatra 148 sice sloužila spolehlivě a dobře, ale co si budeme povídat, rok výroby 1978 je na ní znát
a kluci, kteří se podíleli na její údržbě by mohli povídat. Velmi jim za
to děkuji.
Odborná příprava: probíhala školení a cvičení dle plánu výcviku na
rok 2019. Navíc jsme se zúčastnili dne 25. 4. námětového cvičení,
kde jsme stavěli týlové zabezpečení pro taktické cvičení lezců HZS
Olomouckého kraje.
Praktický výcvik řidičů SDH byl prováděn formou kondičních jízd

Bruslení

Podrobnější informace najdete na hzsol.cz

síle a pevnosti (bezpečná síla

ledu při
je vstupu
minimálně
cmpraskání,
a led
Pokud
na led 10
slyšíte
vraťte
se ihned na břeh,
případně si lehněte
má namodralou
barvu)
a rozložte tak svou váhu. Pokuste se
doplazit na břeh, pokud to není možné,
zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc

Pokud při vstupu na led slyšíte
praskání, vraťte se ihned na břeh,
Jestliže se propadnete do ledové vody,
případně sipanice.
lehněte
rozložte
tak
nepropadejte
Pažearozložte
ze široka
nasvou
led a váhu.
neustálým
kopáním
se
Pokuste
senohama
doplazit
snažte dostat co nejdál na led a plazením co
na břeh,
pokud
to není možné,
nejkratší
cestou
na břeh
zůstaňte ležet a snažte se
přivolat pomoc
Jestliže se propadnete do ledové
vody, nepropadejte panice.
Paže rozložte ze široka na led
a neustálým kopáním nohama
se snažte dostat co nejdál na led
a plazením co nejkratší cestou
na břeh
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V požárním sportu se v roce 2019 zúčastnilo družstvo 4 soutěží:
11. 5.   	 - okrsková soutěž v Petrově nad Desnou
  4. 8.    	 - pohárová soutěž v Sobotíně
17. 8. 	 - pohárová soutěž v Rapotíně
  7. 9.   	 - pohárová soutěž v Žárové
Další činnosti sboru z hlediska kultury:
18. 1. 	 Obecní ples – účast našich členů při realizaci plesu
16. 3. 	 proběhl ve spolupráci se spolkem RAPIPA ples
	 – Pochovávání basy
24. 5. 	 školení zdravovědy
17. 8. 	 Pohárová soutěž
7. 6. a 18. 8. závod Míru a další cyklo závod zahrnutý v Czech Tour
19. 4.,10. 9.  čištění studní
Členové SDH nechyběli ani při akcích pořádaných obcí:
Pálení čarodějnic
Kácení máje + Dětský den
pořádání táborového ohně u příležitosti Rozloučení se s prázdninami
stavění a bourání nového obecního velkokapacitního stanu, nebo požární dozory na obecních akcích.
Celkem bylo odpracováno při výše uvedených činnostech  1332 hodin.
Z toho: 	 uskutečněné zásahy …………………….......93 hod.
údržba techniky …………………….........….283 hod.
ostatní – školení, kulturní akce,………..956 hod.
Za tyto odpracované hodiny patří dík všem aktivním členům SDH
Rapotín, který čas věnovali na úkor svého volna.
Velice rád bych také poděkoval zástupcům obce za kladný přístup
k činnosti a požadavkům JSDH, především z hlediska výstrojní
a technické vybavenosti jednotky.
Martin Čech,
velitel SDH Rapotín

Zahájení dalšího studijního
programu pro seniory
v rámci Virtuální Univerzity
třetího věku

nehod

Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte
Nevstupujte
dokud(bezpečná
se
o jeho
dostatečnéna
síleled,
a pevnosti
síla
ledu je minimálně
10 cm dostatečné
a led má
nepřesvědčíte
o jeho
namodralou barvu)

pracovníky autoškoly.
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zajistit teplo a suché oblečení

Pokud začne praskat led i pod
vámi, ihned se vraťte na břeh
a přivolejte hasiče na lince
150 nebo 112

Vážení senioři,
pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze bude pro Vás připravena nabídka výuky v rámci
VU3V, která Vám umožní navštěvovat zájmové vysokoškolské studium přímo v místě Vašeho bydliště. Vítáme tedy Vaše zapojení do již
fungujícího vzdělávání v období únor – duben 2020.
Téma letního semestru: Leonardo da Vinci (1452-1519):
renesanční uomo universale
Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři,
architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný,
se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby.
Začínáme ve čtvrtek 13.2.2020 v zasedací místnosti KKC Rapotín
v 1. patře ve 14 hod.
Kdo může být studentem? Občané Rapotína a okolí v důchodovém
věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání
starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.
Více informací o VU3V získáte na webových stránkách Virtuální
univerzity třetího věku: e-senior.czu.cz nebo http://kkcrapotin.cz/
virtualni-univerzita-tretiho-veku , nebo v knihovně u Lenky Drechslerové (tel. 583 212 531, email:knihovna@kkcrapotin.cz).
LD

Zpráva o činnosti ZO ČZS Rapotín za rok 2019
LEDEN:  Byly podány žádosti o dotaci na činnost ZO ČZS Rapotín
na OÚ Rapotín a OÚ Vikýřovice, žádostem bylo vyhověno.

ÚNOR:  Naše členky spolku Gladiris se zúčastnily celostátní výroční členské schůze v Otrokovicích, kde nakoupily hlízy mečíků, které
v době květu používají do vazeb při letní Výstavě mečíků.
BŘEZEN: V Galerii Lautner v Mohelnici uspořádala naše organizace přednášku „Ovoce a zelenina jako lék“. Přednášející Jana
Burdová.
DUBEN: 6. 4. jsme navštívily velikonoční výstavu našich přátel ze
ZO ČZS Sobotín v zasedací místnosti OÚ v Petrově nad Desnou.
18. 4. – 21. 4. naše členky instalovaly Velikonoční výstavu a tvoření pro děti v Galerii Zámeček ve Vikýřovicích. Při této výstavě se
konala okresní floristická soutěž ÚS ČZS Šumperk – Jeseník. První místo ze soutěžících získala naše členka, paní Irena Kocůrková,
která postoupila do zemského kola v Prostějově, kde se skončila
na 4. místě.
25. 4. jsme zorganizovali exkurzi na jarní Flóru do Olomouce,
o kterou byl velký zájem a při této příležitosti jsme navštívili pivovar
v Litovli a seznámili se s výrobou piva.
- společně s chovateli proběhla úprava vjezdu ke stodole, kterou
máme ve společném vlastnictví.
KVĚTEN: 25. – 26. 5. jarní výstava květin opět v Galerii Zámeček
ve Vikýřovicích. Proběhla při kácení májky a velmi se vydařila.
Velikonoční výstava ( jarní výstava květin) byly uspořádány ve spolupráci s obcí Vikýřovice.
ČERVEN:   30. 6. někteří z nás využili pozvání do Hlučína na výstavu lilií.
SRPEN: 10. – 11. 8. proběhla naše Výstava mečíků na téma 50 let
od založení CHKO Jeseníky, byla zahájena úvodním slovem starosty
obce Rapotín Bohuslavem Hudcem.  
V pátek před zahájením výstavy proběhla mezinárodní soutěž ve
floristice. Podle laického hodnocení a sečtením bodů získaly poháry a diplomy:
1. místo – Zdeňka Engelová
2. místo – Irena Kocůrková
3. místo – Michaela Macková (Slovensko)
Vystavované mečíky přivezli pěstitelé z celé republiky. Byly hodnoceny 4 kategorie vystavovaných mečíků. Všichni pěstitelé vyhodnocených mečíků obdrželi poháry a čestná uznání. Naši organizaci
reprezentovala členka Jana Kristková, která získala 3. místo.
Výstava byla doplněna liliemi, jiřinkami a denivkami.

Dále fotografiemi Jeseníků pana Jana Barančíka,
dřevěnými plastikami pana Luďka Krtičky a připomínkou 190 let
od založení rapotínské sklárny.
Děti z mateřské školy Skleněnka nás potěšily svými výtvarnými
pracemi na téma květiny.
O naší výstavě se psalo na šumpersko.net, v Šumperském a Jesenickém deníku, v Týdnu na severu, v časopise Zahrádkář a v Rapotínských novinách. Je známá mezi gladiolisty v celé republice.
Tímto přispíváme k propagaci obce Rapotín.
Díky finanční podpoře Obecního úřadu Rapotín mohla být výstava
mečíků realizována.
17. 8. jsme rádi vypomohli na Rapotínských slavnostech. Naše
členky přispěly svými koláči do soutěže O nejlepší rapotínský koláč.
Paní Hufová se umístila na 3. místě.
ZÁŘÍ: 7. 9. – exkurze do České Skalice na Jiřinkové slavnosti splnila
svůj účel. Naši zahrádkáři si objednali mnoho odrůd jiřinek. Také
jsme navštívili Muzeum Boženy Němcové a Ratibořice.
LISTOPAD: 21. 11. se ve Vikýřovicích v místní knihovně uskutečnila přednáška „Bylinky a koření v kuchyni“, kterou si připravila Jana
Burdová. Odpovídala i na různé dotazy posluchačů.
PROSINEC: od  1. 12. – každou adventní neděli – naše organizace
v době Adventu pořádala ve spolupráci s obcí Vikýřovice výstavu
„Vánoce v Galerii Zámeček Vikýřovice“.
Součástí výstavy bylo i vánoční tvoření pro děti a výroba adventních dekorací, nabídka vánočních perníčků, vánočních přání a kalendářů na rok 2020.
V tomto roce se naše organizace rozšířila o sedm nových členů.
V roce 2019 členky výboru ZO ČZS Rapotín navštívily všechny členy, kteří se v tomto roce dožili životního jubilea, a předaly každému
věcný dárek.
V uplynulém roce jsme se rozloučili v lednu se členkou Libuší Millerovou a v září s Marií Lorenzovou, dlouholetou členkou našeho výboru. Obě iniciativně pomáhaly při všech květinových výstavách
v Rapotíně.
V příštích letech bychom nadále chtěli pořádat výstavy květin,
přednášky a akce pro děti a tím přispívat k reprezentaci naší obce.
Velmi si vážíme finančního příspěvku na činnost našeho spolku
od obcí Rapotín a Vikýřovice. Děkujeme starostovi obce Rapotín
Bohuslavu Hudcovi a starostovi obce Vikýřovice Václavu Mazánkovi za jejich podporu.
Jana Burdová,
předsedkyně ZO ČZS

Jak probíhal rok 2019 v Obecní knihovně Rapotín
Knihovna zaregistrovala v loňském roce celkem 255 čtenářů,
z toho 64 dětí do 15 let. Knihovnu navštívilo během roku 3552
uživatelů; z toho 835 návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí
pořádaných knihovnou. Bylo dosaženo 9 384 výpůjček a stav
knihovního fondu ke konci roku činil 5 728 knihovních jednotek.
Do fondu bylo zapsáno v loňském roce 298 svazků (z toho bylo
zakoupeno z dotace obce 238 svazků a darováno 60 svazků).
Nabídku doplňovalo 16 titulů periodik.

pro dospělé, kdy herečky z divadla MALÉhRY Daniela a Nikola
Zbytovská a Barbora Seidlová vytvořily pořad „Čtení ke kafi“, který nabídne možnost bližšího kontaktu s publikem, přímé reakce,
sdílené a doplněné úsměvnými komiksy Venduly Chalánkové.
LD

Knihovna po celý rok aktivně spolupracovala se ZŠ a MŠ Údolí
Desné, uspořádala 6 přednášek pro veřejnost a hlavně převzala
VU3V, kdy studenti-senioři pravidelně docházeli na virtuální přednášky.
Chci opět poděkovat všem, kteří darovali do knihovny Rapotín své
knihy či časopisy a rozšířili její nabídku.
Na rok 2020 knihovna chystá velkou oslavu. V pátek 27. března
2020 na Noc s Andersenem bude připraven program pro širokou
veřejnost. Knihovna totiž oslaví 130 let od první zmínky existence
knihovny v Rapotíně. Nejen děti si budou moci vyzkoušet tvoření
ze starých knih nebo si vytvořit svoji vlastní knihu, ale budou nachystány i různé knihovnické soutěže. Pro děti bude připraveno
divadlo Pohádky a MALÉhRY a večerní představení bude určeno
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Herečky z divadla MALÉhRY
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BENCOPO s.r.o., Rudé armády 340,
Velké Losiny hledá
vhodného kandidáta na pozici

Hlavní účetní

SŠ/VŠ ekonomického směru, zkušenost na pozici
samostatné/ho účetní/ho, komplexní znalost podvojného
účetnictví a daňové problematiky, znalost ekonomického
systému POHODA výhodou, dobrá znalost prostředí
MS Office, MS Excel, organizační schopnosti,
pečlivost a samostatnost.
Kompletní vedení účetnictví vč. mezd (zaúčtování
faktur přijatých, vystavování a zaúčtování faktur
vydaných, účtování pokladních dokladů a bankovních výpisů),
vyhotovování přiznání DPH, kontrolního
hlášení a souhrnného hlášení, silniční daně, zpracování
cestovních příkazů, sestavení rozvahy a výsledovky,
daňového přiznání včetně Přílohy k roční závěrce,
komunikace s úřady.
Pracovní poměr: plný úvazek
Mzda: dohodou
Kontakt: bencopo@bencopo.cz,
Mgr. Potěšil Tomáš 777 852 355,
Ing. Hojgrová Alexandra 774 598 500

Účetní všeobecná

SŠ/VŠ ekonomického směru, znalost
ekonomického systému POHODA výhodou
Náplň práce: zpracování účetních
dokladů ve smyslu zákona 563/1991 Sb.
o účetnictví, zpracování podkladů k dani z příjmů
Pracovní poměr: plný úvazek
Mzda: dohodou
Kontakt: bencopo@bencopo.cz,
Mgr. Potěšil Tomáš 777 852 355,
Ing. Hojgrová Alexandra 774 598 500

ZŠ a MŠ Údolí Desné

Pečení v MŠ

Zpíváme a hrajeme

10

Rapotínské noviny

Jak se hraje golf

Dne 21. ledna proběhla na základní škole v Rapotíně celodenní
ukázka SNAG-GOLFU. Pod vedením licencovaného golfového trenéra Martina Hufa a pedagogů ZŠ a MŠ Údolí Desné byla dětem
nabídnuta ukázková hodina „sportu gentlemanů“, kdy si základy
tohoto sportu postupně vyzkoušely všechny třídy 1. stupně, ale
v odpoledních hodinách také žáci 2. stupně. Základní golfový postoj, držení hole a správná technika jednotlivých úderů patří mezi
náročné dovednosti, avšak naše děti se s tímto úkolem popraly
velmi statečně a nikomu při této aktivitě nechyběl úsměv na tváři. Cílem této akce bylo seznámení se,  v tomto kraji  dá říci s ne
zrovna rozšířeným sportem, a akce sloužila také jako pozvánka na
hodiny kroužku SNAG-GOLFU, který nabízí naše škola na prvním
stupni každý pátek odpoledne. V druhém pololetí tohoto školního
roku bude kroužek nabídnut i žákům na druhém stupni v Petrově
nad Desnou. Obec Rapotín by v dohledné době měla disponovat
profesionálním golfovým odpalištěm pro místní i širokou veřejnost,
proto je seznámení s tímto sportem na místě a je velmi motivující
si tento sport vyzkoušet na vlastní kůži.
Michal Peška

Den objímání

Dne 21. ledna jsme si  u nás ve škole připomněli  Mezinárodní den
objímání, který se slaví od roku 1986. Objímání přináší pocit potěšení, bezpečí, přátelství a lásky. Může za něj hormon oxytocin, hormon
lásky, který se vyplavuje do krve při příjemných dotycích. Snižuje
krevní tlak, účinky stresu, působí protizánětlivě a má i omlazující účinky. Funguje při objímání lidí, domácích mazlíčků i plyšových hraček.
V českém jazyce došlo i na význam slova objetí a oběti. Už si to snad
nespleteme.  Při různých aktivitách jsme si ověřili také to, že každý
má svou osobní zónu a ne každý objímá rád i lidi, kteří nepatří k jeho
rodině.
Každopádně i v jiné dny můžeme své blízké potěšit otevřenou náručí.
Iva Kvapilíková
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Ten vánoční čas,
dočkali jsme zas …

… a zase jsme si ho chtěli zpříjemnit tradičním poznávacím zájezdem do rakouské metropole, který jsme pro žáky 8. a 9. tříd uspořádali 6. prosince 2019. Město na Dunaji nás tentokrát přivítalo
„pošmourným“ počasím, a tak nám přibalené čepice, šály i rukavice přišly náramně vhod. Naší první zastávkou byl barokní zámek
Schönbrunn, bývalá letní rezidence Habsburků. Po čtyřhodinové
cestě jsme procházku nádherným zahradním komplexem velmi
ocenili. Obdivovali jsme jak zámecké nádvoří se slavnostní adventní hudbou, tak i velkolepý výhled z Gloriette na celou Vídeň. Po
mnoha zajímavých informacích o historii tohoto města nastal ten
pravý čas na odreagování. Zavítali jsme proto do centra, abychom
navštívili věhlasné vánoční trhy na náměstí u radnice. Ve více než
sto prodejních stáncích jsme mohli nakoupit nejen vánoční dárečky,
ale také ochutnat kulinářské speciality, sladkosti, či se zahřát tradičním punčem nebo horkou čokoládou. Náš program pokračoval
prohlídkou nejznámějších historických památek: dóm sv. Štěpána,
císařský palác Hofburg, budova rakouského parlamentu či státní
opery. Při zpáteční cestě k autobusu večerními nádherně vyzdobenými ulicemi, které dýchaly kouzelnou atmosférou, jsme téměř zapomněli na promrzlé uši i nosy. Myslím, že se nám i letos podařilo
načerpat tu pravou předvánoční náladu. Děkujeme za bezproblémovou jízdu panu řidiči, za pestrý program panu průvodci, SRÚD
za finanční podporu a našim osmákům a deváťákům za pohodu
a klidný průběh.
Ivona Loubalová
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Zimní příprava mužů
byla zahájena

V pondělí 6. ledna 2020 byla v tělocvičně ZŠ a MŠ Údolí Desné
v Rapotíně zahájena zimní příprava mužského „A“ týmu. Aktivní
účast v této přípravě přislíbilo 30 ze 41 pozvaných hráčů. Na prvním
letošním tréninku jich fotbalový mág ve službách Rapotína, trenér
Otta Jáně, napočítal 21. Začátek se tedy neobešel bez několika zdravotních, pracovních a studijních omluvenek. Do přípravy se zapojila
i pětice hráčů, která je u nás na zkoušce z jiných klubů. Polykat tréninkové dávky budou i vytipovaní hráči záložního mužského týmu
či nadějní dorostenci, kteří se poperou o místo v širším kádru. Fotbalový výbor stále vede několik jednání o dalším kvalitním a vhodném
doplnění hráčského kádru. Hráče v zimní přípravě čekají tréninkové
jednotky třikrát týdně, a to v tělocvičně, v „Rapa aréně“ nebo v atletickém tunelu na Tyršově stadionu v Šumperku. Od 15. 2. 2020 se
náš tým zúčastní kvalitně obsazeného zimního turnaje v Mohelnici.
poř. číslo

Herní část zimní přípravy našeho „A“ týmu
datum

den

hodina

místo

soupeř

1.

8. 2. 2020

sobota

10.00

UMTRA Šumperk

Šumperk

2.

12. 2. 2020

středa

17.00

UMTRA Šumperk

Šumperk U19

3.

15. 2. 2020

sobota

15.00

UMTRA Mohelnice

Maletín

4.

22. 2. 2020

sobota

15.00

UMTRA Mohelnice

Litovel

5.

29. 2. 2020

sobota

11.00

UMTRA Mohelnice

Zábřeh

6.

7. 3. 2020

sobota

15.00

UMTRA Mohelnice

Moravská
Třebová

7.

14. 3. 2020

sobota

15.00

UMTRA Mohelnice

Mohelnice

Za kontrolní výbor vystoupil Jiří Václavský. Zprávy za sportovní oddíly přednesli: za nepřítomnou Renatu Gargulákovou z cvičení žen předseda TJ Květoslav Kocourek, za volejbal Petr Viktorín, zprávu kopané Milan Stratil a zprávu za celou TJ Jiskra  
Květoslav Kocourek. Veškeré zprávy budou přílohou zápisu a v tištěné podobě jsou k dispozici u Blanky Csölleové na Obecním úřadu
v Rapotíně.
     Novým oddílem je cvičení pilates, který povede každý čtvrtek od
18 – 19 hodin v tělocvičně ZŠ a MŠ Údolí Desné v Rapotíně Daniela
Saňáková.
Proběhla volba předsedy TJ Jiskra, kterým byl zvolen Květoslav
Kocourek.
      Výkonný výbor TJ Jiskra bude v období let 2020-2021 pracovat ve složení: předseda Květoslav Kocourek a členové Petr
Viktorín (volejbal), Daniela Saňáková (pilates), Milan Kocur (kopaná),
Milan Stratil (kopaná).
    V závěrečné diskusi se hovořilo o připravovaných kulturních
akcích, které budou pořádány TJ v roce 2020.

Dalším připravovaným utkáním mužské kategorie je utkání „B“ mužstva s týmem Loučné nad Desnou, které se bude hrát 16.2.2020 od
14 hodin na UMTRA v Šumperku.
Milan Stratil

Valná hromada TJ Jiskra Rapotín

V neděli 26. 1. 2020 proběhla na hřišti v hospůdce „U Kocoura“
valná hromada TJ Jiskry. Mezi hlavní body programu patřily mimo
jiné: Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok
2020, Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů TJ Jiskra a také Volba
orgánů TJ. Finanční rozpočet přednesla Blanka Csölleová, která jednak informovala o hospodaření TJ za období roku 2019 a následně předložila návrh rozpočtu po jednotlivých oddílech na rok 2020.

Máme vicemistryni Evropy

Jsme potěšeni, že první zmínka z června loňského roku o úspěchu
naší bojovnice Kateřiny Klukové z Rapotína (1. místo na Mistrovství
České republiky v grapplingu) nebyla osamělá vlaštovka a můžeme
se nyní pochlubit dalším úspěchem – čerstvým titulem Evropské vicemistryně! Dne 12. ledna 2020 se v Ostravě konal 3rd Open European Championship v bojových uměních, kde Katka vybojovala
úžasné 2. místo v disciplíně grappling. Mistrovství se účastnilo přes
300 bojovníků z celé Evropy (ČR, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Itálie,
Rakousko, Maďarsko, Turecko …), takže konkurence slušná!
Grappling (zápas převážně na zemi, bez povolení úderů a kopů), je
jeden ze způsobů boje, který je zahrnut v teď stále populárnějším zápasovém sportu MMA. Spadá do technik tzv. RBSD (Reality Based
Self Defence), česky „reálná sebeobrana“, kterým se mj. zabývá
sportovní klub RBSD Šumperk pod vedením Oldřicha Šubrta, kde
Katka trénuje. Katka je současným největším úspěchem klubu a jde
skvělým příkladem všem svým teamovým kolegům, když na trénincích i asistuje. V klubu trénují dospělí i děti z celého okresu, všechny
váhové i věkové kategorie. Tréninky probíhají i několikrát denně, spádově od Hanušovic, přes Šumperk až v Novém Malíně. Jsme otevřeni
i užší spolupráci s obcí Rapotín, každému novému členovi. RBSD je
určeno každému, kdo chce umět reagovat při případném napadení,
získat sebevědomí či techniku a fyzičku, případně si plnit sportovní sny a měřit síly s jinými bojovníky na závodech, kterých se četně
účastníme.

Takže Katce moc gratulujeme a držíme palce i v roce 2020! Budeme
vás nadále informovat o jejích sportovních aktivitách nebo můžete
sledovat náš FB „RBSD Šumperk“.
RBSD Šumperk
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