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Koronavirus investice
v Rapotíně neomezí
V souvislosti s koronavirem je aktuálně často diskutováno téma
obecních rozpočtů a jak je mimořádná situace ovlivní. Někde již
dokonce ruší plánované stavby. Toto téma se intenzivně diskutuje i v Rapotíně, který chystá tento rok investice za téměř čtvrt
miliardy korun, mimo jiné další prodloužení cyklostezky, novou
tribunu nebo sklářské muzeum.
„Situaci samozřejmě sledujeme a v rámci vedení obce i zastupitelstva ji průběžně diskutujeme. V tuto chvíli máme dostatečné
finanční zdroje na pokrytí všech investic. Pokud by se přece jen
stalo, že poklesnou příjmy, chceme rozhodně škrtat v běžných
provozních výdajích, a ne v kapitole investic,“ říká k tématu Bohuslav Hudec, starosta Rapotína.
V obci také nadále probíhá rozvolňování mimořádných opatření.
Obecní úřad je již otevřen kromě pátku každý den a informační centrum s knihovnou již fungují všechny pracovní dny. Vedení obce ale i tak žádá občany, aby osobní návštěvy omezili na
nezbytné případy a dodržovali bezpečnostní opatření, například
nošení ochranných pomůcek. Mírnější opatření platí také u nejohroženější skupiny – seniorů, například klientů domova s pečovatelskou službou.
„Snažíme se, samozřejmě v souladu s vládními předpisy, plánovat rozvolňování tak, abychom maximálně zvýšili dostupnost
obecních institucí a zároveň zbytečně nezvyšovali riziko nákazy.
Velká část odpovědnosti je ale stále na občanech samotných,
proto děkujeme všem, kteří se chovají ohleduplně“, dodává starosta Hudec.

Most u kostela byl zdemolován

Vizualizace nového mostu
V posledním týdnu měsíce května došlo k úplné uzavírce mostu
u kostela. Práce byly zahájeny kompletní demolicí starého mostu. Poté zhotovitel zahájil práce na nové konstrukci mostu. Nový
most bude ze železobetonové konstrukce ve tvaru oblouku, obousměrný se železným zábradlím. Spodní strana mostové konstrukce bude přibližně ve výšce dnešního betonového zábradlí. Po
dobu rekonstrukce mostu bude z ulice Na Soutoku v Rapotíně
zprovozněna dřevěná lávka pro pěší a cyklisty. Motorová vozidla
mohou využít objízdné trasy po silnici I/11 nebo přes nový most
na ulici Polní v Rapotíně, popřípadě most na ulici Výzkumníků
v Rapotíně. Všechny objízdné trasy budou řádně označené.
Obecní úřad Rapotín

Pozvánka

Zdroj: Týden na severu

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 15. června 2020.

Starosta obce Rapotín svolává
zasedání zastupitelstva obce
na 17. 6. 2020 v 17.30 hod.
v zasedací místnosti KKC Rapotín.
Program zasedání bude zveřejněn
na úřední desce obecního úřadu
a na webových stránkách obce.
Bohuslav Hudec, starosta obce

Poděkování
za dodání respirátorů

Dne 13. května předal zastupitel Radek Hofer do rukou starosty
obce Bohuslava Hudce zdarma 150 ks dětských respirátorů, které
budou sloužit dětem ZŠ a MŠ Rapotín.
Velké díky patří rovněž brněnské společnosti Finest Invest a.s.
(člen skupiny DRFG), která věnovala obci Rapotín celkem 20 ks
ochranných štítů na obličej a 20 ks respirátorů typu N95. Dne
20. 5. 2020 je osobně předal starostovi obce Jiří Šimorda, partner
společnosti Finest Invest.
Děkujeme, Vaší pomoci si nesmírně vážíme!

Stavební práce v rámci
protipovodňových
opatření pokračují
Práce na stavbě protipovodňových opatření pokračují dle harmonogramu prací. Práce probíhají na zídkách a hrázích po celé délce
toku. Dokončují se práce v povodňových parcích. Většina bude dokončena do konce tohoto roku. V roce 2021 budou probíhat dokončovací práce a konečné úpravy pozemků zasažených stavbou.
Veškeré informace o realizaci zveřejňujeme na webových stránkách Obce Rapotín https://www.rapotin.cz/obec/protipovodnova-opatreni/.
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.
Obecní úřad Rapotín

Obecní úřad Rapotín

Částečné uzavření Šumperské ulice
Od 16. května do 28. června bude částečná jednosměrná uzavírka levého jízdního pruhu sil. I/11 směr
Šumperk - Petrov nad Desnou. Poslední částečná jednosměrná uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru Šumperk - Petrov nad Desnou se uskuteční od
29. června do 5. července.

Od 20. do 28. června dojde k úplné uzavírce křižovatky silnice
vedoucí do Rejchartic. Výjimku z úplné uzavírky budou mít
autobusové linky v době do 7.30h a od 16.30h.
V rámci opravy povrchu silnice bude kompletně zrekonstruována
autobusová zastávka U Ptáčka (směr Šumperk), ostatní autobusové zastávky zůstanou po dobu stavebních prací s drobnými omezeními v provozu.
Zhotovitel opravy, společnost Eurovia CS, a.s., zaručil v průběhu stavebních prací přístup k jednotlivým rodinným domům.
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Upozorňujeme občany, že může dojít ke změnám termínů ze
strany zhotovitele.

Další uzavírky

Ve dnech od 8. 6. do 21. 6. dojde v rámci rekonstrukce silnice I/11
k frézování a následné pokládce nové asfaltové vrstvy a s tím spojené uzavírce částí komunikace Pod Holubím vrchem v Rapotíně
v místě křižovatky se silnicí I/11.

Dále:

12. 6. Pokládka obrusné vrstvy (levá strana ve směru od Šumperka) v úseku OÚ Rapotín – odbočka k SUEZ. Nebudou obsluhovány autobusové zastávky a zároveň nebude možné odbočit na
Rejchartice.
15. 6. Pokládka obrusné vrstvy (levá strana ve směru od Šumperka) v úseku od odbočky na SUEZ až do Šumperka.
Obecní úřad Rapotín

Přemístění obchodu
s potravinami

Prodejna smíšeného zboží Jahn bude od června z důvodu rekonstrukce uzavřena. Po dobu rekonstrukce je obchod přemístěn
do budovy bývalého obecního úřadu na Družstevní ulici. Provozovatelem obchodu bude CBA Nuget, který zahájí provizorní
prodej 5. června.
MB

Napij se „jinack“
aneb Rapotín má
již také svůj vratný
kelímek
Obec Rapotín se v rámci celosvětového trendu ochrany životního
prostředí již několik let vydává tímto směrem. V obci byly vybudovány podzemní kontejnery na třídění komodit, byl zaveden svoz
plastů od domů, každoročně se zapojujeme do aktivity „Ukliďme
Česko“.
Jedním z dalších kroků, jak přírodě odlehčit, bylo zamyslet se, jak
eliminovat jednorázové obaly používané převážně při kulturních
akcích v obci.
A tak vznikl plastový kelímek od společnosti Nicknack, který je vyráběn z plně recyklovatelného materiálu a je určen na více použití.
Taktéž jsme nechali vyrobit kvalitní bavlněné tašky s potiskem.
Grafika obou produktů vznikla v dílně Jany Kloučkové Kudrnové.
Kelímek měl být představen na Rapotínských slavnostech, které
měly proběhnout 14. – 16. srpna 2020. Bohužel jsme s ohledem
na situaci kolem epidemie COVID-19 a na bezpečnost občanů
rozhodli o tom, že slavnosti v letošním roce proběhnou v omezeném režimu. Více informací přineseme v dalším čísle Rapotínských
novin.

Od pondělí 18. 5. 2020 je Obecní úřad Rapotín otevřen
od pondělí do čtvrtka dle běžných úředních hodin, v pátek
zůstane pro veřejnost uzavřen.

Úřední hodiny obecního úřadu
PO

8.00 – 11.30; 12.30 – 17.00 hod.

ÚT

8.00 – 11.30; 12.30 – 15.00 hod.

ST

8.00 – 11.30; 12.30 – 17.00 hod.

ČT

8.00 – 11.30; 12.30 – 15.00 hod.

PÁ

ZAVŘENO
MC
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Blahopřejeme jubilantům

V květnu své významné životní jubileum oslavili:
Beranová Milada
Dvížová Anežka
Sejkorová Jana
Bodlák Václav
Hroch Jiří
Vintrová Růžena
Cardová Zdeňka
Mikulcová Marta
Zemanová Dana
Dudkovičová Miloslava Pavelková Raisa

Blahopřání

V měsíci dubnu oslavili manželé Marie a Pavel Matýsovi
50 let společného života „Zlatou svatbu“.
K tomuto krásnému jubileu jim popřáli hodně zdraví, lásky
a rodinné pohody starosta obce Bohuslav Hudec a členka
sociální komise Leňa Kašparová.

V dubnu a květnu
jsme přivítali
Bílková Tereza
Dostálová Tereza

Jahn Petr
Johanes Dan

Jménem obce srdečně blahopřejeme.

Výzva občanům

Žádáme občany, kteří budou mít v roce 2020 významná
výročí společného soužití (zlatá svatba, diamantová svatba…),
přihlaste se u slečny Martiny Šeflové na sekretariátu obecního
úřadu, tel. 588 884 400.

Sociální komise obce Rapotín

Poděkování

Děkujeme panu Jahnovi, vedoucímu prodejny potravin u bývalého OÚ v Rapotíně, že se dokázal o nás postarat v době
nouzového stavu. V prodejně bylo dostatečné množství zásob,
které byly doplňovány. Netvořily se fronty a v obchodě nevládl
stres ani panika. Za to je potřeba poděkovat i všem prodavačkám a vyjádřit jim náš obdiv.
Ještě jednou velký dík všem.

Za spokojené zákazníky Kubíčkovi

Letem
zastupitelským
světem

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Dne 20. května proběhlo 3. zasedání
zastupitelstva obce v letošním roce, na
němž zastupitelé schválili následující
usnesení:
• Zařazení správního území obce Rapotín
do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS Šumperský
venkov na období 2021-2027 realizované MAS Šumperský venkov.

• Rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy č. 1 včetně zapracovaných změn.
• Uzavření, obsah a znění darovací smlouvy č. 01/2020 sepsané mezi Obcí Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín,
zastoupenou Bohuslavem Hudcem,
starostou obce a panem J. K. a M. K. na
bezúplatný převod pozemků parcelní
číslo 2521/23 – orné půdy o výměře 119
m2 a parcelní číslo 2523/26 – orné půdy
o výměře 1 144 m2 oddělené geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č.
1948-69/2019 z pozemku parcelní číslo
2523/1 v katastrálním území Rapotín.
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• Koupi budovy – stavby občanského
vybavení číslo popisné 472 situované
na pozemku p.č. 68, pozemku p.č. 68
– zastavěné plochy a nádvoří o výměře
293 m2, budovy bez č.p. – jiné stavby
situované na pozemku p.č. 69, pozemku p.č. 69 – zastavěné plochy a nádvoří
o výměře 131 m2, pozemku p.č. 70 –
ostatní plochy o výměře 2 459 m2, p.č.
71 – ostatní plochy o výměře 1 900 m2
a p.č. 73/1 – ostatní plochy o výměře
1 062 m2 v katastrálním území Rapotín.
• Uzavření, obsah a znění kupní smlouvy
č. 02/2020 sepsané mezi Obcí Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín,
zastoupenou Bohuslavem Hudcem,
starostou obce a panem J. K. na koupi
budovy – stavby občanského vybavení
číslo popisné 472 situované na pozemku p.č. 68, pozemku p.č. 68 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 293 m2,
budovy bez č.p. – jiné stavby situované
na pozemku p.č. 69, pozemku p.č. 69 –
zastavěné plochy a nádvoří o výměře
131 m2, pozemku p.č. 70 – ostatní plochy o výměře 2 459 m2, p.č. 71 – ostatní
plochy o výměře 1 900 m2 a p.č. 73/1
– ostatní plochy o výměře 1 062 m2
v katastrálním území Rapotín.
• Koupi pozemku parc.č. 2523/14 - orné
půdy o výměře 1 077 m2 v katastrálním
území Rapotín.
• Uzavření, obsah a znění kupní smlouvy
č. 03/2020 sepsané mezi Obcí Rapotín,
Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Bohuslavem Hudcem, sta-

rostou obce a panem J. K. a M. K. na koupi pozemku parc.č. 2523/14 - orné půdy
o výměře 1 077 m2 v katastrálním území
Rapotín.
• Koupi pozemku parc.č. 2079/6 – ostatní
plochy o výměře 145 m2 v katastrálním
území Rapotín.
• Uzavření, obsah a znění kupní smlouvy
č. 04/2020 sepsané mezi Obcí Rapotín,
Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Bohuslavem Hudcem, starostou obce a manželi J. K. a M. K. na
koupi pozemku parc.č. 2079/6 – ostatní
plochy o výměře 145 m2 v katastrálním
území Rapotín.
• Vyhodnocení výběrového řízení na poskytnutí dotace z „Fondu bydlení obce
Rapotín“ na obnovu fasády staveb občanské vybavenosti v roce 2020 dle přílohy č. 1 k usnesení.
• Uzavření, obsah a znění smluv č.  
13/2020/dot. a 14/2020/dot. o poskytnutí dotace z FBOR na obnovu fasády
staveb občanské vybavenosti dle přílohy
č. 2 k usnesení.
• Vyhodnocení výběrového řízení na poskytnutí dotace z „Fondu bydlení obce
Rapotín“ na obnovu fasády rodinných
domů v roce 2020 dle přílohy č. 1
k usnesení.
• Uzavření, obsah a znění smluv č.  
01/2020/dot. až 12/2020/dot. o poskytnutí dotace z FBOR na obnovu fasády
rodinných domů dle přílohy č. 2 k usnesení.

Petrov nad Desnou, včetně přípojek IS
a zpevněné plochy k.ú. Petrov nad Desnou, č.parc. 23, 25, 27 sepsané mezi
Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a,
Olomouc, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem Lipenská 120, Olomouc, P. K., vedoucím Střediska údržby Šumperk a Obcí Rapotín, se sídlem
Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Bohuslavem Hudcem, starostou obce.

• Vyplacení odměn za I. čtvrtletí roku
2020 členovi finančního výboru, dle
přílohy č. 1.
• Vyplacení odměn za I. čtvrtletí roku
2020 členům kontrolního výboru dle
přílohy č. 1.
• Vyplacení odměn za I. čtvrtletí roku
2020 členkám Sociální komise obce
Rapotín.
• Vyplacení odměn za I. čtvrtletí roku
2020 člence redakční komise Rapotínských novin.
• Podání žádosti o poskytnutí dotace z
Olomouckého kraje na rok 2020 z programu individuálních dotací na akci:
„Vybudování jezera V2 pro areál cvičné
louky a golfových ploch Rapotín“ s celkovou výší nákladů 1.196.760,- Kč včetně DPH. V případě schválení žádosti
poskytne Olomoucký kraj maximálně
80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, tj. 957.408,- Kč, zbývající
část bude hrazena z rozpočtu obce Rapotín (tj. 239.352,- Kč).
• Uzavření, obsah a znění smlouvy o právu provést stavbu „Novostavba objektu
hygienického zařízení areál hřbitova

• Uzavření, obsah a znění nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu s názvem
„Novostavba objektu hygienického zařízení areál hřbitova Petrov nad Desnou,
včetně přípojek IS a zpevněné plochy
k.ú. Petrov nad Desnou, č.parc. 23, 25,
27 sepsané mezi Olomouckým krajem,
Jeremenkova 40a, Olomouc, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Lipenská 120, Olomouc, P. K., vedoucím Střediska údržby Šumperk a Obcí
Rapotín, se sídlem Šumperská 775,
788 14 Rapotín, zastoupenou Bohuslavem Hudcem, starostou obce, pro umís-

tění inženýrských sítí.
• Uzavření, obsah a znění
nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu s názvem „Novostavba objektu hygienického zařízení areál
hřbitova Petrov nad Desnou, včetně přípojek IS a zpevněné plochy k.ú. Petrov
nad Desnou, č.parc. 23, 25, 27 sepsané
mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova
40a, Olomouc, zastoupeným Správou
silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120,
Olomouc, P. K., vedoucím Střediska
údržby Šumperk a Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín,
zastoupenou Bohuslavem Hudcem, starostou obce, pro umístění sjezdu – připojení stavby na silnici III/44636.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Kontrolu plnění přijatých usnesení č.
2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 19. 2. 2020 v zasedací
místnosti Kulturního domu Rapotín.
• Zápis z 12. zasedání kontrolního výboru konaného dne 3. 3. 2020 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Rapotín.

Rozmístění kontejnerů na BIO odpad
datum
přistavení

místo
ul. V Lukách

1. 6. 2020

4. 6. 2020

ul. U Lávky

1. 6. 2020

4. 6. 2020

VÚCHS (odpočívadlo před mostem)

4. 6. 2020

8. 6. 2020

ul. Nová

4. 6. 2020

8. 6. 2020

ul. Pod Holubím vrchem

8. 6. 2020

11. 6. 2020

8. 6. 2020

11. 6. 2020

ul. Za Hutí

11. 6. 2020

15. 6. 2020

ul. V Aleji na konci ulice odbočka
na Zámeckou ul.

11. 6. 2020

15. 6. 2020

U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

15. 6. 2020

18. 6. 2020

ul. Školní

15. 6. 2020

18. 6. 2020

ul. U Koupaliště (u domu 249)

18. 6. 2020

22. 6. 2020

sídliště (u kotelny)

18. 6. 2020

22. 6. 2020

žel. zast. Rapotín

22. 6. 2020

25. 6. 2020

ul. Za Humny

22. 6. 2020

25. 6. 2020

ul. Na Soutoku

25. 6. 2020

29. 6. 2020

ul. Lesní

25. 6. 2020

29. 6. 2020

zahrádky u Losinky

29. 6. 2020

2. 7. 2020

ul. Družstevní (obchod)

29. 6. 2020

2. 7. 2020

Nové Domky
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Upozornění

datum
vyvezení

Svoz pytlů s plasty od rodinných domů
proběhne 9. 6. 2020 a 23. 6. 2020.
Svoz probíhá sudý týden vždy
v úterý od 6.00 hod. do 16.00 hod.
Svoz tříděných komodit
plast 10. 6. 2020, 24. 6. 2020
• papír 11. 6. 2020   • kovy 25. 6. 2020

Omluva

Omlouváme se občanům za mylnou informaci zveřejněnou v minulém čísle Rapotínských novin.

Pneumatiky na Centrální sběrný dvůr nelze odevzdat.

Pneumatiky je možné odevzdávat v rámci celostátního zpětného
odběru pneumatik ELTMA, podrobné informace jsou zveřejněny
na stránkách www.eltma.cz.
Seznam míst zpětného odběru v Šumperku:
•  PNEU Pokorný, Jiřího z Poděbrad 1325/71
•  Motorservis Švec, Temenická 2244/98
•  KAR – MOBIL, Žerotínova 830/63
•  Petr Hledík AUTOSKLO – HLEĎA, Žerotínova 37
•  FAST INTEGRATION, Vikýřovická 1806
•  RAUDO – Výrobní družstvo invalidů, Uničovská 370/19
•  CONTITRADE SERVICES BESTDRIVE, Revoluční 20
Obecní úřad Rapotín

Upozornění

Občané, kteří vezou na Centrální sběrný dvůr popřípadě na skládku
objemný nebo stavební odpad, musí mít průvodku vystavenou na
Obecním úřadě v Rapotíně. Průvodku vydává paní Blanka Csölleová,
kancelář v přízemí, první dveře vpravo, tel.: 588 884 401,
602 565 997, mail.: blanka.csolleova@rapotin.cz
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Informační bezpečnost pro uživatele
– III. díl: Nekašlete na základy!
Představte si, že vám najednou přestane fungovat počítač a z monitoru na vás bude svítit žádost o nemalé výkupné. Svá data už
pravděpodobně nezískáte. Všechny fotky z dovolených, školní práce či pracovní dokumenty jsou pryč. Navždy.
Tento scénář rozhodně nepatří mezi nereálné. Jedná se o tzv. ransomware, který mají útočníci ve stále větší oblibě. A není to zdaleka jediná možná hrozba, která se vás může přímo týkat. Rizika
nejsou malá. Zkuste se zamyslet, o co byste mohli přijít vy.
Naštěstí se můžete chránit. Prevence je jednoduchá a levná, reakční řešení bezpečnostních incidentů je naopak drahé, složité
a často nemožné. Skutečně se tedy vyplatí být prozíravý. V tomto díle vám představím základní bezpečnostní opatření, která
jsou často opomíjená.

Kráčejte s dobou
Představte si, že jste hradní pán. Váš hrad má padací most, tlusté
zdi, vysoké věže, hluboký hradní příkop. Chytrý útočník se ale tomu
všemu vyhne a pokusí se dostat do hradu skrze slabé místo. Pokud
byste se o takovém místě dozvěděli, neudělali byste s tím něco?
Váš počítač je jako takový hrad. I když se vám může zdát, že je dostatečně zabezpečený, tak má celou řadu slabých míst, skrze která
se do něj útočníci pokusí proniknout. Slabá místa, která jsou už
objevená, můžete právě zabezpečit pomocí aktualizací. Není proto
moudré, je příliš odkládat.
Ale znáte to, nabídka aktualizace vyskočí v ten nejméně vhodný
moment. Bez váhání ji zavřete a odložíte na „někdy jindy“. Takhle ji
dokážete odkládat velmi dlouho a zdánlivě to ničemu nevadí. Mějte
však na paměti, že kdykoli odkládáte aktualizaci čehokoliv, tak
zbytečně navyšujete riziko toho, že necháváte útočníkovi nějaké
slabé místo, skrze které může proniknout do vašeho hradu.
Základní doporučení pro aktualizace zní:
•

Neodkládejte aktualizace. Zejména u softwaru, který používáte
často (operační systém, webový prohlížeč, kancelářský balík,
e-mailový klient, …).

•

Pokud je to možné, tak si při instalaci vždy nastavte automatické
aktualizace.

•

Nezapomeňte ani na další zařízení, která používáte (smartphone,
tablet, …).

Mějte vlastního strážce
Hrádní pán nikdy neví, zda jeho hrad nemá žádné slabé místo.
A nevíte to ani vy. Naopak, je pravděpodobné, že tam takové místo
je a že ho útočník najde dříve než vy. Proto musí mít hrad strážce,
který útočníka odhalí dříve, než napáchá nějaké škody. Tímto
strážcem je anti-malware, v běžné řeči známý spíše jako antivirus.
Malware je obecné označení pro jakýkoli škodlivý kód. Virus je
pouze jedním z druhů škodlivého kódu. Anti-malware vás tedy
kromě virů chrání i před dalším nebezpečím.
Základní pravidlo ve vztahu k anti-malware programům zní:
anti-malware musíte mít. Bez výjimky.
Který si vybrat? Nabídka je pestrá, celá řada programů je dokonce v základní verzi zdarma. Placené varianty nabízí komplexnější
ochranu, ale i ty bezplatné vám poslouží víc než dobře. Vždy volte
takový produkt, který pochází od důvěryhodné společnosti. Na
webu lze nalézt nezávislé srovnávací recenze, které vám pomohou

6

Rapotínské noviny

s výběrem. Osobně využívám na všech zařízeních anti-malware
společnosti Avast (www.avast.com), který je spolehlivý, zdarma,
a jednoduše se ovládá.
Pokud už máte nějaký antivir vybraný a využíváte jej, tak je nutné
pamatovat ještě na to, že je velmi důležité jej pravidelně aktualizovat (viz bod 1) a neignorovat varovná hlášení. Pak může strážce
vašeho hradu skutečně plnit svoji funkci.
Základní doporučení pro anti-malware zní:
•

Používejte anti-malware od důvěryhodné společnosti.

•

Pravidelně jej aktualizujte (nastavte automatické aktualizace).

•

Neignorujte jeho varování.

Myslete na nejhorší
Hrady nejsou nedobytné. Navzdory všem opatřením útočníci často
do hradu proniknou a hrad vyplení. Tato analogie platí také v digitálním světě. Může se například stát, že se objeví zcela nová zranitelnost – logicky tedy nemohla být opravena aktualizací a anti-malware nemusí odhalit útok, který ji zneužívá. Pro tyto a podobné
případy je vhodné mít záložní plán – u hradů únikovou chodbu
a u počítačů zálohovaná data (identické kopie původních dat).
Zálohováním dat si ušetříte spoustu nepříjemností, které jinak
jejich ztráta přináší. Ne nadarmo se říká, že se uživatelé dělí na
dvě skupiny: ti, co nezálohují a ti, co o svá data už přišli.
Aby zálohování skutečně fungovalo, je důležitá jeho pravidelnost.
Ideálním řešením jsou automatické aktualizace (na webu lze najít
celou řadu návodů pro různé programy a operační systémy). Případně si můžete nastavit svůj vlastní proces (např. „zálohování
budu provádět vždy v neděli večer“). Je zde ale riziko, že na něj
budete zapomínat.
To, jak často zálohovat závisí na typu dat, která chráníte. Například soubor rozepsané diplomové práce je vhodné zálohovat každý den, naopak složka fotografií z dovolené se nemění a stačí vytvořit jejich kopie pouze jedenkrát.
Nakonec je důležité odpovědět na to, jakým způsobem zálohování
provádět. Osvědčené je pravidlo 3 – 2 – 1. To říká, že je vhodné mít minimálně tři kopie svých dat, na dvou různých médiích
a jednu zálohu mimo domov.  Pro vyjasnění uvedu praktický příklad toho, jak jsem zálohoval svou diplomovou práci. Jeden soubor
jsem měl na své domácím počítači, druhý na USB flash disku a třetí
na cloudovém úložišti (internetová služba). Toto pravidlo dodržujte vždy minimálně u dat, která pro vás mají největší hodnotu
= jejichž ztráta by pro vás byla skutečně nepříjemná.
Základní doporučení pro zálohování zní:
•

Zálohujte.

•

Zálohujte pravidelně.

•

Řiďte se pravidlem 3 – 2 – 1.

Závěrem
Informace, které jste v tomto článku získali, vám nebudou mnoho
platné, pokud se neprojeví ve vašem chování. Proto teď hned projděte základní doporučení uvedená výše a posuďte, jak moc jste
s nimi v souladu. Jejich dodržováním získáte skutečně „hodně
muziky, za málo peněz.“
Martin Horák

Rapotínské pověsti IV.
Pověst o Farním lese

K rapotínským pověstem lze přiřadit příběh o pronásledování zdejších katolíků
v době, kdy drtivá většina německých obyvatel Šumperska přecházela na luteránskou
víru, tzn. zhruba od roku 1550 do bitvy na
Bílé hoře 1620. Tato místní tradice, kterou
oživil zdejší německý vlastivědný nadšenec Reinhard Krebernik, je ojedinělá tím, že
naznačuje, že náboženská nesnášenlivost
se nemusela týkat jen evangelíků, o jejichž
pronásledování je na území Podesní přehršel důkazů, zejména v 17. století. V historických souvislostech zjistíme, že Rapotín
v luteránské době patřil Janu staršímu ze
Žerotína († 1608) a jeho synovi Janu Jetřichovi (1585 – 1645), oba byli evangelíci
a protěžovali své protestantské poddané
– první pro ně postavil v roce 1603 kostel
v Losinách a druhý, asi roku 1611, svatostánek v Žárové. Kostel sv. Jakuba v Rapotíně sloužil v té době rovněž luteránům.
O jejich kazatelích existují jen kusé zprávy.
Asi prvním pastorem byl v letech 1550
až 1560 Baltazar Zwicker, nebo Schwiker
z Auerbachu (asi v Sasku), kolem roku
1583 zde působil Mathias Freudenreich,
rodák z dnešního polského Brzegu, který
dal na věž kostela osadit místo kříže korouhev s kohoutem. Paul Keil (Kuneus), jenž
pocházel z dnešní Poręby v Kladsku, se
v roce 1613 oženil s Rebekou, dcerou losinského pastora Georga Fontana. Posledním kazatelem byl kolem roku 1618 Martin
Gast, který se tehdy oženil s jistou Martou.
V roce 1625 byla rapotínská fara vrácena
katolíkům, jichž ovšem bylo jako šafránu,
a návrat luteránů do „lůna pravé církve“
trval jak známo desítky let.
A tak se dostáváme k příběhu, který
oživil Reinhard Krebernik. Podle něj se hrstka katolíků uchylovala k tajným bohoslužbám do farního lesa, který sousedil s lesem
dědičných rapotínských rychtářů. Luteráni

Portrét Berty z Rožmberka
ve velkolosinském zámku, která
se stala předlohou bílých paní.

Rapotínské noviny

je za to pronásledovali a dokonce použili
oheň a síru. Nic bližšího Kreberník k tomu
neuvádí, leda to, že se katolíci scházeli
v tajné jeskyni, kterou později objevil rychtář
Johann Kluger a nechal ji zavalit. Klugerové
drželi rapotínskou rychtu až od roku 1749,
kdy si patrně onen Johann Christof Kluger
vzal Elisabetu, dceru předchozího rychtáře
Johanna Friedricha. Příběh má jak vidno racionální jádro, ale protože ho nelze pramenně doložit, stal se „pouhou“ pověstí.  
Pověst o rapotínské Bílé paní
Pokud jde o tento příběh, uvádějí ho ve
své knize pověstí sestry Rotterovy. Jsem
přesvědčen, že se ve skutečnosti o pověst
nejedná, že se autorky (nebo již někdo před
nimi) inspirovaly tragedií rakouského dramatika Franze Grillparzera (1791 – 1872),
jež má název Anfrau, česky Pramáti. Jde
tedy o umělý slovesný útvar. Kdejaké hrady
či zámky mají pověst o nadpřirozené ženské bytosti, oděné v bílém rouchu, například
i „náš“ Nový hrad. Pověst o Bílé paní, zvěstující nadcházející tragedii, má i velkolosinský zámek. Pokud je mi známo, v německé mutaci však neexistuje - znám ji pouze
v češtině. První verzi sepsal Josef Klimeš
a publikoval ji v roce 1931 pod názvem
„Pověst o Bílé paní na Losině“, přičemž
v závorce doznal, že ji vytvořil podle
truchlohry „Pramáti“. Druhá je od Miroslava Zapletala, který ji nazval „O vysvobození losinské Bílé paní“ a zařadil ji v roce
1968 do svých Pověstí Šumperska. Také on
volně čerpal z Grillparzerovy Pramáti.
O této truchlohře si povíme příště.  
Bílá paní sester Rotterových se „prohřešuje“ proti tradici již tím, že se místo po
zříceninách, respektive zámeckých komnatách, potloukala po vesnici. Příběh je to
přesto zajímavý.
Obyvatelé Rapotína, dokonce i náhodní
pocestní, vyprávěli o tom, že za chladných
měsíčních nocí někdy zazníval z Karlova
vrchu (dnes Bukový kopec) čistý a jasný hlas

zvonu. Již to je velmi podivné,
protože se na té straně nenachází žádný kostel – ten je přece uprostřed vesnice. Hned poté se z lesa vynořila Bílá paní
s houfem plačících a naříkajících dětí, které
byly stěží loket vysoké. Lidé již většinou věděli, že průvod ohlašuje blížící se neštěstí.
Před mnoha lety přišla Bílá paní do Rutharova příbytku, v němž ležela v posteli nemocná žena. Její manžel přišel domů jeden
večer později než obvykle a v tmavé předsíni uviděl stát paní v krásně se vlnících bílých šatech a s nádhernými červenozlatými
rozpuštěnými vlasy. Bytost pak ustupovala
pomalu na verandu, kde tiše povzdechla, přehoupla se přes zábradlí a zmizela.
Vyděšený muž spěchal do jizby, aby vše
vypověděl nemocné ženě, ale bylo již pozdě - manželka právě umírala.
Jednou v noci se na můstku přes
Losinku zjevila Bílá paní zamilované dvojici. Mladí lidé se vyděsili a rychle se vydali
k domovu. Dívka bydlela na horním konci
vesnice u sklárny a mladík, jenž měl domov naopak na dolním konci, ji doprovázel.
Když konečně děvče vkročilo do rodného
domu, Bílá paní tiše zasténala a zmizela.
Vystrašený hoch pádil domů a snad stokrát
se otočil, zda zjevení nejde za ním. To se
však již neukázalo. Opět se jednalo tragickou zvěst Bílé paní – několik dní poté totiž
dívka zemřela.
Na horním konci vesnice, na břehu Desné pod mostem do Petrova, tam kde býval
brod pro koně, se zjevovala Bílá paní. Seděla v křoví a předla ohnivou přízi. Běda
tomu, kdo se nechal přilákat k břehu, aby
ji uviděl. Tak se utopila v rozbouřené vodě
nějaká žena, jejíž mrtvolu našli až v ústí
s řekou Mertou. Zde voda uchvátila také
několik dětí, takže se Bílé paní říkalo „Zlá
desenská přadlena“.   
O Bílé paní se však dalo říci také něco
dobrého. Bděla prý nad vesnickými děvečkami – trestala líné a lehkovážné a vzácně
odměňovala pilné a počestné.
Drahomír Polách

Červeně rámovaný pruh jsou pozemky fary, žlutě pozemky rychty, černě je vyznačen les,
v němž by měla být zasypaná jeskyně; vpravo nahoře údaj o hranici Rejchartic – výřez
z mapy Rapotína z roku 1737.

•

Květen 2020
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Otevírací doba knihovny
a informačního centra
- placená inzerce -

Od 1. června jsou knihovna a informační centrum
otevřeny dle běžné otevírací doby
od pondělí do pátku od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.
V sobotu je informační centrum otevřeno od 9 do 13 hodin.

Zprovoznění lesního balnea

Lesní balneo, které je součástí naučné stezky Bukovky, je opět
v provozu. Po jarní údržbě je připraveno na letní sezónu. Dvě různě hluboké kádě nabízejí příjemné osvěžení nohou. Speciální káď
slouží k osvěžení rukou a předloktí. Dále si můžete vyzkoušet chůzi
na boso na Kneippově chodníku. Lesní balneo lze využít až do října.
Občerstvení na rozhledně Bukovce bude v provozu za příznivého
počasí v červenci a srpnu.

Nové propagační
předměty Rapotína
Obec Rapotín přichází s novou nabídkou propagačních
předmětů. Obec nechala zhotovit plastové kelímky, které
se budou používat při akcích pořádaných obcí. Další novinkou jsou kvalitní bavlněné tašky a placky. Autorkou návrhu
je Jana Kloučková Kudrnová. Novinkou jsou i omalovánky,
na které byly použity obrázky Petra Válka. Všechny nové
předměty jsou k zakoupení v Informačním centru Rapotín.
Bavlněná taška se prodává za 100 Kč, plastový kelímek
za 50 Kč, placka za 15 Kč a dětské omalovánky za 10 Kč.

MB

Obecní knihovna Rapotín
Nové stolní hry v knihovně

KRYCÍ JMÉNA
Česká deskovka je nenáročná strategie pro všechny,
kteří mají rádi zábavu se slovy. Cílem hráčů je uhádnout
přesné pozice svých agentů,
kteří jsou na hracím plánku
rozmístěni pod svými neutrálními krycími jmény. Ty
jsou viditelné všem, ovšem místa, kde se nachází, znají pouze dva hlavní špioni (z každého
týmu jeden). Vyřčená krycí jména slouží právě
pro nápovědy ostatním hráčům. Pod jedním
krycím jménem se mohou kromě agentů skrývat náhodní kolemjdoucí, ale i nájemný vrah,
na kterého nesmíte narazit! Od 10 let.
BANG!
Jedna z nejoblíbenějších
karetních her nabídne vašim dětem vítanou zábavu.
Potrénují postřeh a logické
myšlení. Stylové karty,
graficky krásně zpracované, dokonale navodí atmosféru Divokého západu.
Hra vám nabídne zábavu
a nečekané zvraty, podpoří fantazii a postřeh, zprostředkuje celou řadu promyšlených detailů, které mohou působivě zvrátit
dějovou linku. Hra je díky tomu napínavá
a zábavná v každém okamžiku. Mohou ji
hrát děti samy, nebo celá rodina společně.
Od 10 let.
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MISH-MASH
Skvělá postřehová hra, ve
které vítězí ten, kdo nejrychleji najde správný obrázek v záplavě ostatních.
Nenech se mýlit. Pravidla
jsou sice velmi jednoduchá, ale ve hře uspěje jen ten nejbystřejší.
Od 6 let.

Nové tituly v knihovně
Když jsme se viděli
naposled
Carol Masonová
Před patnácti lety se Celine a Patrick potkali na
krátký prchavý okamžik.
Byly to čtyři úžasné dny,
kdy oba cítili, že tohle je ta
pravá láska. Až do chvíle,
než zasáhla realita. Léta
plynula, když jednoho dne Celine zahlédne
Patricka na rušné londýnské ulici. Celine
se v tu chvíli nachází ve složité osobní situaci. Rozvádí se, plně se věnuje své dceři
i seznamovací agentuře, kterou založila.
Překročila Rubikon, anebo ji osud znovu
svede dohromady s Patrickem? Nebo dá
raději druhou šanci svému ex?

Dokonalé ticho
Helen Fieldsová
Na okraji Edinburghu je
nalezeno pohozené dívčí tělo s vyřezanými kusy
kůže. Když později inspektor Luc Callanach objeví
vedle opuštěného kojence
strašidelnou postavičku,
pochopí princip zvrácené
hry: vrah bere materiál na
panenky z těla svých obětí. Navíc někdo
drogově závislým v bezvědomí   vyřezává
do tváře písmeno Z. Jde o stejného pachatele?
Základy stříhání
ovocných stromků
Uwe Jakubik
Jen správně a pravidelně
stříhané ovocné dřeviny
rok co rok zajistí zdravou,
chutnou sklizeň. V tomto
základním kurzu najdete
detailní návody k výsadbovému a výchovnému řezu
pro malvice, peckoviny, bobuloviny a pláňky. V této knize vám profesionál jednoduše
a názorně zprostředkuje, na co musíte dát
pozor při výsadbě, péči a udržení zdraví vašich ovocných dřevin.
LD

Spolek rodičů Údolí
Desné informuje
Krása, krása,
ony krok k lesu rozběhly.
Srdce mi láskou jásá!
Šikovné! Prošly kraj rozlehlý.

Děti uklízely
kolem Bukovky
Byla to tenkrát neděle,
tuším 3. 5. 2020,
jen těžko vstávat z postele,
natož k přírodě se vracet.
Jedno oko, druhé, posadím se?
Auau toto bolí,
vánek lehký tichý hlásek nese...
Volají mě lesy, hory.
Cože mi to říkaj asi?
Ztiším mysl, naslouchám.
Příroda naříká si,  
a já nevím kudy kam.
Zastavím se, vnímám klid.
Ptám se dětí... co bude?
Ty si umí poradit:
„Ukliďme ji všude!

Tolik smetí, co našly tam.
Kdo donesl ho mezi stromy, víte?
V hlavě trochu zmatek mám,
srna, zajíc, jelen či kvítek?

Magna Moravia
Magna Moravia vystupuje nejen v zahraničí, ale
předvádí své dovednosti i v domovské obci Rapotín. Dovoluji si
krátce připomenout účast naší skupiny na akci „OBEC ROKU
2017“.
Skupina doprovázela hodnotící komisi po obci, se zastávkou u kostela, kde jsme pana starostu a komisi pozdravili slavnostní salvou
z mušket a děl. V prezentaci skupiny jsme pokračovali společně
s ostatními spolky z Rapotína i odpoledne v parčíku u železniční
zastávky u skláren. Velký počet a rozmanitost zúčastněných
spolků pomohla Rapotínu  získat  ocenění za spolkový život v obci.

Ne, ne, omyl... ČLOVĚK to byl!
Je to smutné, ale je to tak.
Dělá, jako by jen ON sám tu žil!
Dřív či pozděj prozře však.
Matka Země pokorná je,
vše trpělivě snáší?
Kdepak! Ovšem fair play hraje,
snad proto viry nám sem vnáší.
„Jak Vy ke mně, tak já k Vám,
bolíte mě, trápíte!
Možná už jen jednu šanci dám!
Je to na Vás. Zaspíte?“

Máme pytle, rukavice,
co dělat, to my víme.
Hlásek slábne čím dál více,
honem! Kolem Bukovky
svět vyčistíme.“

Važme si jí, ona dá
nám své plody,
vrátí nám to sněhem v zimě,
půda, studny a řeky plné vody.

Děkuji zúčastněným dětem za jejich příkladný přístup. Odměnou
jim byl nejen dobrý pocit, ale také balíček s čokoládkou, pitíčkem
a výbornou obloženou bagetkou, který jim darovala obec Rapotín.
Miroslav Bartoš

Veronika Sáblíková,
předsedkyně spolku
www.srud.cz
Děkujeme našim finančním podporovatelům: Olomoucký kraj, obce
Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, Vernířovice
a Vikýřovice, Nadace ČEZ, firma SUEZ CZ, a.s., firma PLATIT, a.s.
Velmi si této pomoci vážíme.

ŘEDITEL
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY,
ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11
vyhlašuje

TALENTOVOU ZKOUŠKU
K OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ
do přípravného studia
a

TALENTOVOU ZKOUŠKU
pro přijetí ke studiu v I. a II. stupni
hudebního, tanečního,
výtvarného a literárně dramatického oboru
pro školní rok 2020/2021,
která se uskuteční

ve dnech 8. června - 16. června 2020
od 14.00 do 18.00 hod. v čase,
který bude uchazeči stanoven,
v budově Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11
Bližší informace: +420 583 214 361; +420 602 807 998
http://www.zus-sumperk.cz
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ZŠ a MŠ Údolí Desné informuje
Po nuceném přerušení prezenční výuky z důvodu prevence šíření nemoci Covid 19 byla v několika fázích obnovena osobní přítomnost
dětí a žáků v prostorách školy. Jako první nastoupili   od 11. 5. na
dobrovolnou přípravu na přijímací zkoušky žáci 9. ročníků. V pondělí

10

Rapotínské noviny

18. 5. se vrátili do svých prostor i děti mateřských škol. Od 25. 5.
začala dobrovolná výuka žáků 1. stupně, konkrétně na pracovišti
ZŠ Rapotín 8 školních skupin, na pracovišti ZŠ Sobotín 4 skupiny.
Celkem se tedy účastní dobrovolné výuky 65 % žáků 1. stupně.

Trénink B4 Teamu na upravené bikrosové dráze
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Rapotín s novým
kormidelníkem, sázka
padla na mladého trenéra

Fotbalový Rapotín pod jeho taktovkou pookřál. Vzestup to byl natolik výrazný, že se začalo pošilhávat po návratu do krajského přeboru.
Otto Jáně to se svými svěřenci dotáhl k titulu podzimních šampiónů
a během zimní přestávky společně dělali všechno pro to, aby je ze
soutěžního trůnu v I. A třídě nikdo nesesadil.
O to větší překvapení vyvolala ve sportovní rodině zpráva o nezvratitelné skutečnosti, že nejrůznějšími štacemi ošlehaný kouč další týdny a měsíce v Rapotíně nebude působit. Klubovému managementu
za daných okolností nezbývalo nic jiného než adekvátně nakládat
s informací, že je zapotřebí hledat nového lodivoda. „Je velká škoda,
že k tomu došlo v této nešťastné době a ne, jak bylo domluveno, po
odehrané sezóně. Vedení klubu už dříve avizoval své osobní důvody, které by mohly vést k přerušení vzájemné spolupráce. V zimní
přestávce oznámil, že po vypršení letošního ročníku své trenérské
působení v Rapotíně definitivně ukončí, a my se podle toho museli
zařídit,“ odhalil Milan Stratil, Jáněho asistent a předseda rapotínského výboru v jedné osobě.
Dravá štika překonávala v podzimních vodách jednu překážku za
druhou. V sedmi domácích zápasech neztratila ani bod a nebýt dvou
venkovních zaváhání, její náskok před druhou Olešnicí mohl být
daleko výraznější. „Skladba a výkonnostní laťka týmu byla výsledkem výborné práce Otty Jáněho. Po rozpadu kádru v roce 2018
jí pro náš fotbalový oddíl odvedl ohromný kus. Jak ho znám, byl
by určitě rád, kdyby kvalitu svého družstva mohl všem předvést
a dokázat přímo na trávníku. Bohužel, pandemie byla proti,“ zalitoval
Stratil. „Po podzimu jsme náš předsezónní cíl nezměnili. I když nám
patřila vedoucí pozice, stále platilo, že chceme skončit na bedně.
Která příčka by to nakonec při závěrečném součtu byla, o tom měli
rozhodnout sami hráči předváděnými výkony. Nechtěli jsme na ně
vyvíjet žádný tlak. Buď to vyjde, nebo ne.“
Jáně svým herním rukopisem a dosaženými výsledky nepřímo upletl
bič na svého pokračovatele. Stratil a spol. si plácli s Radimem Netopilem, jenž upřednostnil atraktivnější angažmá před možností
pokračovat v Leštině. „Je z regionu a má přehled o hráčích z okolí,
mezi kterými lze hledat potenciální posily pro vhodné doplnění kádru. Jako svého nástupce jej označil sám Otta. Osobně znám Radima
z trenérských školení a také z ukázkových tréninků, které vedl pro
naši mládež. Je to ambiciózní kouč. Jednání proběhlo velmi rychle
a k domluvě došlo s předstihem. Inzerát typu: „Hledá se trenér“,
jsme podávat nemuseli, řekl předseda.

Aktuální desatero
chování na hřišti

Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření
vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu pro
vás FAČR připravila aktualizované desatero chování na hřišti, které
se již podruhé snaží cílit na naši členskou základnu a otázky, které
ji v souvislosti s pandemií tíží. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno výhradně východisky
z dostupných zdrojů.
Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého klubu. Pravidla se
týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.
1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100
osob (včetně případných diváků).
2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání:
   přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS
   nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není
    ani v této době hrazena FAČR  
3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích
cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.

7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem
na dezinfekci rukou.
8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště,
tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení,
a to ani rozhodčími.
9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve
vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti
dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se
běžně dotýkají ruce.
Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo
utkání.
Jan Pauly,
generální sekretář FAČr

Fotbalisté již konečně mohli
vyběhnout k prvnímu
tréninku

Ve středu 6. května 2020, po pauze způsobené koronavirem, začala pro rapotínské fotbalisty netradičně delší letní příprava. Úvod
přípravy přinesl změny jak v realizačním, tak i hráčském týmu. Odcházejícího trenéra Ottu Jáněho nahradil Radim Netopil, který hráčům ordinuje tréninkové dávky společně se svým prvním asistentem
Rostislavem Jankovičem, realizační tým pak ještě doplňují druhý
asistent Milan Stratil a vedoucí mužstva Jiří Václavský. V hráčském
kádru chybí Tomáš Matušík a Petr Sivanič, kteří ukončili rapotínské
angažmá. Na seznamu zraněných hráčů stále figuruje trojice Martin
Březina, David Jurka a Radek Žolda. Do přípravy se zapojilo sedm
hráčů z regionálních klubů, kteří by se chtěli „porvat“ o možnost nosit rapotínský dres. Fotbalisté se připravují prozatím dvakrát týdně
v domácím areálu.
K „seznamovacímu“ utkání vyzvali naši fotbalisté šumperské
svěřence Bohdana Hecla. FK Šumperk U19 : TJ Jiskra Rapotín
„A“ 2:6 (0:3)
Branky Rapotína: 3x Jiří Ševčík, Vojtěch Simon, Radek Najman
a Dominik Drozd
Do utkání v dresu Rapotína naskočili tito borci:
1. poločas: Hajtmar – Hudec B., Juráš, Ondráček, Havlas – Simon,
Jankovič, Hegner – Kobza, Ševčík, Boško
2. poločas: Skýva – Cejpek, Juráš, Najman, Hegner – Svoboda J.,
Ševčík, Bartošík – Drozd, Vejchoda, Svačinka
Milan Stratil
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