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Stavební práce v rámci
protipovodňových
opatření pokračují

Práce probíhají v omezeném režimu vzhledem k aktuální klimatické situaci. Pracuje se u řadovek v ulici Na Soutoku,
u mostu přes řeku Desnou v Petrově, na povodňovém parku
č. 4, na ulici Družstevní pokračují práce na kamenných záhozech
obtokových koryt a také u jezu Červený dvůr a na náhonu do
MVE. Ve Vikýřovicích se pracuje u zahrádek směrem ke stavidlu k náhonu na ulici Vodácká.
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.
Lenka Zindulková,
referent životního prostředí

Knihovna slaví 130 let

V letošním roce slaví knihovna 130 let a na pátek 27. března 2020
(na Noc s Andersenem) připravila program pro širokou veřejnost. Program bude začínat v 15.30h a pro děti budou nachystány knižní a pohádkové soutěže, zkusí si vytvořit svoji vlastní
knihu. Nejen děti si mohou vyzkoušet i bookart, tj. tvoření ze
starých knih.
V 17.30h bude pro děti připraveno scénické čtení „Pohádky
a MALÉhRY“. Znáte Můvu, kredencové strašidlo, pohádkového
dědečka, co vám splní za kousek chleba přání, čerty, co chodí do
školy,   nebo Emila – lesní strašidlo, které se bálo strašit? Pokud
ne, tak přijďte na toto divadelní představení, kdy budou herečky
z divadla MALÉhRy předčítat ze stejnojmenné knihy. Představení je
vhodné pro děti od 5 let!

Ve 20.30h herečky z divadla MALÉhRY Daniela a Nikola Zbytovská
a Barbora Seidlová odstartují pořad „Čtení ke kafi“. Jedná se
o scénické čtení fejetonů „ke kafi”. U kafe se nemůže přece přihodit
nic špatného… Je to posvátný rituál klidu, míru a pohody… Občas se
u něho pustíte i do filozofování, anebo se zaposloucháte do hovorů od okolních stolků… Tento pořad nabídne možnost bližšího
kontaktu s publikem, přímé reakce, sdílené a doplněné úsměvnými
komiksy Venduly Chalánkové.

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 15. března 2020.

Program bude probíhat v prostorách KKC Rapotín a vstupné je dobrovolné. Každý návštěvník programu si odnese malý dáreček. Více
informací v Obecní knihovně Rapotín, www.kkcrapotin.cz nebo
tel. 583 212 531.
LD

Informace z obecního úřadu

Začátek každého kalendářního roku je na obecním úřadě mimo
běžných úkonů hlavně ve znamení podávání žádostí o dotace.
V letošním roce obec požádala v rámci těchto dotačních titulů:
Ministerstvo průmyslu
a obchodu
Státní fond dopravní
infrastruktury
Ministerstvo kultury

Olomoucký kraj

Ministerstvo pro místní
rozvoj
MAS Šumperský venkov

Energetické opatření v rámci
úspor na veřejném osvětlení
v obci Rapotín 2020
Chodník na ulici Výzkumníků
v Rapotíně
Knihovna slaví 130 let
Modernizace technického
vybavení knihovny Rapotín
Chodník na ulici Výzkumníků
v Rapotíně
Modernizace technického
vybavení TIC Rapotín
Podpora JSDH 2020
(pořízení 2 kusů defibrilátorů)
Restaurování kříže na ulici
Družstevní
Rapotínské slavnosti

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
p.č.

schválená
výše dotace
ZO

Název žadatele

organizace nevidomých
1. Sjednocená
a slabozrakých ČR, Šumperk
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.000 Kč

Armáda spásy
PONTIS, o.p.s. Šumperk
Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.
Charita Šumperk
Domov u studánky, Lanškroun
Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně
HOSPIC na Svatém Kopečku, Olomouc
Charita Zábřeh
Celkem

8.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
20.000 Kč
3.000 Kč
30.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
101.000 Kč

SPORTOVNÍ AKTIVITY – SPOLKY a PO

Doplnění osvětlení v hledišti sálu
KKC Rapotín

1. TJ Jiskra Rapotín

Muzeum rapotínské sklárny

2. Buldoci Rapotín, z.s.

40.000 Kč

Oprava sportovního povrchu
podlahy tělocvičny ZŠ Rapotín
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Rapotíně

3. ČKS ZKO Šumperk – Nové Domky - 406

30.000 Kč

4. Miacis, z.s., Šumperk

20.000 Kč

MC

Demografický vývoj obce
Rapotín v roce 2019
Počet obyvatel k 1. 1. 2019:		
3257
Počet narozených v roce 2019:	    30
Počet zemřelých v roce 2019:	    29
Počet přistěhovaných v roce 2019:	    92
Počet odstěhovaných v roce 2019:	    63

1.290.000 Kč

5. B4 Team, z.s., Rapotín

60.000 Kč

6. Taneční skupina MARLY

20.000 Kč

7. ZEVL TEAM, z.s.

30.000 Kč

8. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Jeseník

20.000 Kč

9. Golf club Rapotín, z.s.

80.000 Kč

10. FBC Vikýřovice, z.s.

11.000 Kč

11. SK Kamion Rapotín

10.000 Kč

12. SK-D.V. Šumperk, z.s.
Celkem

30.000 Kč
1.641.000 Kč

OSTATNÍ SPOLKY A PO

K 1. 1. 2020 žije v obci Rapotín celkem 3287 občanů
přihlášených k trvalému pobytu.

1. ZO Českého zahrádkářského svazu Rapotín

50.000 Kč

Z toho je 1657 žen a 1630 mužů. Dospělých je 2748, dětí do
15 let 539.

2. Český svaz chovatelů Rapotín

50.000 Kč

3. Myslivecký spolek Buková Rapotín

32.500 Kč

V roce 2019 se narodilo 13 děvčat a 17 chlapců.

4. Spolek rodičů Údolí Desné, Rapotín

100.000 Kč

Zemřelo 12 žen a 17 mužů.
Přistěhovalo se více občanů, než se odstěhovalo.
Průměrný věk občana naší obce je 41 let.
V obci nyní žije 106 občanů ve věku 80 – 89 let, 5 občanů
je ve věkové kategorii nad 90 let. Nejstaršími občany naší
obce jsou samé ženy, nejstarší je narozená v roce 1925, další
v roce 1930. Nejstarší muž se narodil v roce 1935.
Blanka Csölleová,
evidence obyvatel

Bruslení v Šumperku
pro občany Rapotína
Obec Rapotín zajistila pronájem
zimního stadionu v Šumperku.
Bruslení pro občany Rapotína
zdarma se uskuteční 15. března
od 15.45 - 16.45 hodin. Více info:
TIC Rapotín, 583 212 211.
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Přehled organizací, kterým
byla poskytnuta neinvestiční
dotace na rok 2020
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5. Roman Janků Management s.r.o., Rostoklaty

20.000 Kč

6. Rybáři Rapotín + rybářský kroužek

50.000 Kč

7. RC Vikýrek, z.s., Vikýřovice

10.000 Kč

8. Římskokatolická farnost Rapotín

30.000 Kč

9. SDH Rapotín

70.000 Kč

10. Myslivecký spolek Keprník - Splav

35.000 Kč

11. Spolek VERONIKA, Petrov nad Desnou

30.000 Kč

12. Kruh přátel Šumperského dětského sboru, z.s.

10.000 Kč

13. ROT KART, z.s.

15.000 Kč

14. Základní organizace ČZS Krásný vrch, Rapotín

36.000 Kč

15. Rozvíjíme šumperský venkov, z.ú., Dolní Studénky
volyňských Čechů a jejich přátel
16. Spolek
regionu Šumperk
17. Nemeleme, z.s. Rapotín

30.000 Kč

18. MAS Šumperský venkov, z.s. Nový Malín
19. Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice
Celkem

Martina Šeflová,
kancelář starosty

30.000 Kč
30.000 Kč
2.000 Kč
20.000 Kč
650.500 Kč

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 19. února proběhlo 2. zasedání
zastupitelstva obce v letošním roce,
na němž zastupitelé schválili následující usnesení:
• Uzavření, obsah a znění dodatku č. 5
k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů obecní policie uzavřené dne 29. 12.
2016, sepsané mezi Obcí Rapotín, se
sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČ: 00635901, DIČ: CZ00635901,
zastoupenou Bohuslavem Hudcem,
starostou obce a Městem Šumperk, se
sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk,
IČ: 00303461, zastoupeným Tomášem
Spurným, starostou města.
• Navýšení nájemného u rekonstruovaných obecních nájemních bytů (nové
bytové jádro, elektroinstalace, omítky,…)
na 72,- Kč/m² s účinností od 1. 3. 2020.
• Rozdělení finančních příspěvků na podporu rozvoje sportovní, kulturní, sociální
či jiné veřejně prospěšné činnosti v obci
Rapotín na rok 2020.
• Uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací v roce
2020.
• Detailní rozpočet obce Rapotín na rok
2020.
• V rámci schváleného rozpočtu obce na
rok 2020 ze dne 10. 12. 2019 poskytnutí neinvestiční dotace Svazku obcí Údolí

Desné na rok 2020 na režijní náklady ve
výši 487.000,- Kč.
• V rámci schváleného rozpočtu obce na
rok 2020 ze dne 10. 12. 2019 poskytnutí neinvestičního transferu Svazku
obcí Údolí Desné na rok 2020 ve výši
1.896.000,- Kč na provozní náklady
a náklady na jazykové a polytechnické
vzdělávání svazkové školy –„Základní
škola a Mateřská škola Údolí Desné“,
a to konkrétně 515.000,- Kč na provozní náklady MŠ Rapotín, 1.181.000,- Kč
na provozní náklady ZŠ Rapotín a
200.000,- Kč na rozvoj jazykového a polytechnického vzdělávání ZŠ Rapotín.
• Vyhodnocení tvorby a čerpání sociálního
fondu obce Rapotín za rok 2019.
• Vyhodnocení tvorby a čerpání fondu
bydlení obce Rapotín za rok 2019.
• Rozpočtové opatření č. 1/2020, a to
včetně začlenění položky ve výši
16.000.000 Kč na rekonstrukci obchodu
na č. p. 569 na ulici Družstevní v Rapotíně.
• Přesunutí položky ve výši 16.000.000 Kč
na rekonstrukci obchodu č. p. 569 na
ulici Družstevní v Rapotíně ze zásobníku
investičních akcí do plánu investic na rok
2020.
• Uzavření, obsah a znění dodatku č. 1 ke
smlouvě č. 07/2019/dot. o poskytnutí
účelově neinvestiční dotace z prostředků
Obce Rapotín na obnovu fasády nemovitosti č. p. 644 v k.ú. Rapotín sepsaný
mezi Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou
Bohuslavem Hudcem, starostou obce
a panem M. B. Dodatkem č. 1 se prodlužuje termín realizace obnovy fasády do
30. 11. 2020.
• Uzavření, obsah a znění dodatku č. 1 ke
smlouvě č. 18/2019/dot. o poskytnutí

účelově neinvestiční
dotace z prostředků
Obce Rapotín na obnovu
fasády nemovitosti – budovy občanského vybavení situované na pozemku parcelní číslo 1396 v k.ú. Rapotín sepsaný
mezi Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou
Bohuslavem Hudcem, starostou obce a
společností EUROSTROJE, s.r.o. Dodatkem č. 1 se prodlužuje termín realizace
obnovy fasády do 30. 11. 2020.
• Prodej pozemku parcelní číslo 761 – zahrady o výměře 56 m² v katastrálním
území Rapotín.
• Uzavření, obsah a znění kupní smlouvy
č. 01/2020 sepsané mezi Obcí Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín,
zastoupenou Bohuslavem Hudcem,
starostou obce a paní L. B. na prodej
pozemku parcelní číslo 761 – zahrady
o výměře 56 m² v katastrálním území
Rapotín.
• Vyplacení odměn za IV. čtvrtletí roku
2019 členům kontrolního výboru.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• Kontrolu plnění přijatých usnesení
č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 10. 12. 2019 a kontrolu plnění přijatých usnesení č. 1/2020
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 1. 2020 v zasedací místnosti KKC Rapotín.
• Plnění rozpočtu k 31. 12. 2019 a čerpání
investic k 31. 12. 2019.
• Zápis z 11. zasedání kontrolního výboru
konaného dne 3. 2. 2020 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Rapotín.
• Zápis z jednání finančního výboru
č. 1/2020 konaného dne 14. 2. 2020
v zasedací místnosti Obecního úřadu
Rapotín.

Seniorská obálka pomůže
v tísni nebo při záchraně života
Seniorská obálka má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení
zdraví nebo života. Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje
o svých alergiích, nemocech, lécích a kontakty na své blízké
osoby a praktického lékaře. Údaje by měly být umístěny na
viditelném místě v bytě nebo domě - na dveřích lednice nebo
vnitřní straně vchodových dveří.

Seniorská obálka je ke stažení na webových stránkách obce
www.rapotin.cz nebo si ji zájemci mohou vyzvednout na
pokladně OÚ u Lenky Buňkové.
MB

Údaje by měly být pravidelně aktualizovány, v případě zásahu
záchranářů poslouží k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení. Seniorská obálka je vhodná hlavně pro osoby,
které žijí osamoceně, a napomůže v důležitých situacích, urychlí
čas a rozhodování při záchraně života.
Seniorská obálka je projektem Ministerstva práce a sociálních
věcí. Prvním krajem, který ji zavedl, byl Jihomoravský kraj. Kromě Olomouckého se postupně zapojily také Královehradecký,
Středočeský, Jihočeský, Liberecký, Karlovarský a Ústecký.
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Jarní úklid v obci
Rapotín 2020
Rozmístění kontejnerů na objemný odpad
místo

datum
přistavení

Křiž. Pod Holubím vrchem a U Splavu
Hřiště TJ Jiskra (za bránou)
ul. V Aleji (u separace)
ul. Za Hutí (naproti domu č.p. 313)
Nové Domky (parkoviště)
ul. Na Soutoku
(travnatá plocha u křiž. k řadovkám)
ul. U Splavu (ke stavebninám)
ul. Za Humny (na konci slepé uličky)
ul. Družstevní (u samoobsluhy)
křiž. Vodní a Družstevní
ul. Rejchartická (naproti domu č.p. 87)
ul. U Lávky (u trafostanice)
ul. U Koupaliště (parkoviště u Losinky)
ul. Na Výsluní
zahrádky u Losinky
VÚCHS (u MVE)
ul. Stará  (u separace)
žel. zast. Rapotín (u separace)  
ul. Polní  (křižovatka)
Sídliště  (kotelna)

16.
16.
16.
16.
16.

3.
3.
3.
3.
3.

2020
2020
2020
2020
2020

Upozornění

Svoz pytlů s plasty od rodinných domů
proběhne 3. 3. 2020 a 17. 3. 2020.
Svoz probíhá sudý týden vždy
v úterý od 6.00 hod. do 16.00 hod.
datum
vyvezení
18.
18.
18.
18.
18.

3.
3.
3.
3.
3.

2020
2020
2020
2020
2020

18. 3. 2020

20. 3. 2020

18.
18.
18.
18.
20.
20.
20.
20.
20.
23.
23.
23.
23.
23.

20.
20.
20.
20.
23.
23.
23.
23.
23.
25.
25.
25.
25.
25.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
• nepoužitelný (vyřazený) nábytek • matrace • vany
• koberce a podobný objemný odpad.
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
• veškeré druhy nebezpečných odpadů (např. ledničky, barvy,
   akumulátory apod.) • pneumatiky
• stavební odpad (např. stavební suť apod.).

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Svoz tříděných komodit
plast		 4. 3. 2020, 18. 3. 2020
• papír
19. 3. 2020
• sklo
18. 3. 2020
• nápojový karton 19. 3. 2020
• kovy
2. 3. 2020

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
sobota
28. března
Pojďme společně
uklidit Rapotín!
2 úklidové trasy
Sraz v 9 hod.
• u rybníku na Střelnici
• před budovou OÚ
(směr Bukovka)
S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci si opečeme špekáčky !
Kontaktní osoba: Lenka Zindulková, 588 884 411
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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

Blahopřejeme jubilantům

V únoru své významné životní jubileum oslavili:
Albertová Květoslava Krikelová Miluška
Staníková Antonie
Dusová Jana
Mahelová Marie
Zatloukalová Marie
Gruntorád Stanislav
Navrátil Petr
Koukal Pavel
Smolík Lubomír

V únoru jsme
přivítali
Coufalová Ellen
Ostřanský Benjamin

Strnad Matěj
Žerníčková Rozálie

Jménem obce srdečně blahopřejeme.

Vzpomínka

Skupina ASTRA zve zájemce na poznávací výlet                                              
Dne 25. března uplyne 5 let od úmrtí
do Olomouce  na  výstavu

Největší záhady
a tajemství
světa
úterý 17. 3. 2020
Vlastivědné muzeum

Odjezd vlakem z Rapotína v 8.14 hod.,
možno přistoupit na trase.
Jízdné si každý platí sám. Vstup do muzea po příjezdu
asi v 10.30 hod. Rezervace není možná.
Vstupné hradí obec Rapotín. Oběd a návrat individuálně.
Srdečně zvou aktivní senioři.

pana Václava Jandy.

Vzpomínají synové Milan a Václav.

Další setkání členů
Klubu důchodců se uskuteční
11. 3. 2020 ve 14.30 hod.
v hasičárně v Rapotíně.

Blahopřání

Dne 12. února oslavila paní Antonie Staníková
životní jubileum 90 let.

Hodně zdraví, štěstí, životního elánu a radosti z vnoučat
a pravnoučat jí popřáli starosta obce Bohuslav Hudec a členky
sociální komise Leňa Kašparová a Alena Šebestová.

Blahopřání
Dne 30. ledna oslavila
93. narozeniny paní
Marie Hýzlová.
Hodně štěstí, pohody,
spokojenosti a hlavně zdraví
jí přišla popřát předsedkyně
sociální komise Ludmila
Černohousová.

Blahopřání
V lednu oslavila životní jubileum
80 let paní Vlasta Kolaříková.
Hodně zdraví, rodinné pohody
a štěstí do dalších let jí popřály
členky sociální komise paní Leňa
Kašparová a Alena Šebestová.
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Význam postní doby pro křesťany
Ve středu 26. února vstoupí křesťané Popeleční středou do období
40 dnů příprav na Velikonoce. „Návrat k podstatnému“, to je časté
motto postní doby. V době postní se vždy v pátek a neděli před mší
svatou v 17.45 a 8.30 hod. scházíme v rapotínském kostele k pobožnosti křížové cesty, tak blízké každému upřímně smýšlejícímu
křesťanovi. V ní se nechce naturalisticky ukazovat prolévaná Ježíšova krev, ale statečnost a hodnota tiché oběti, pro kterou se Ježíš
rozhodl svobodně, kvůli nám. V životě lidí - křesťany nevyjímaje - je
mnoho bolestí a ran. Kéž by byly proměňovány ve smírné oběti za
druhé! Dostaly by tak smysl.

Nový vztah k Bohu, k bližnímu a k sobě

Půst se váže s blahoslavenstvím: „Blahoslavení, kdo lační a žízní
po spravedlnosti, protože oni budou nasyceni.“ Postit se, znamená
nechat vytrysknout, skrze zřeknutí se dobra, na kterém lpím, hlubší
hlad: hlad po Bohu. Hřích spočívá v odvrácení se od Stvořitele
a obrácení se k tvorům, opačný pohyb spočívá v upřednostnění Stvořitele a odklonění se od stvoření, které se stalo idolem, modlou. V první řadě se tak děje ve chvále. Ale je to také
dílo postu: tím, že dobrovolně omezím své potřeby, oživím
v srdci prvotní elán, tedy hlad a žízeň být správně naladěn
na srdce Boží. Naladění našeho vztahu s Bohem do té správné polohy se děje skrze modlitbu, správný vztah k druhému

Výroční zpráva chovatelů
za rok 2019

dosahujeme almužnou a správný vztah
k sobě samému se nastoluje postem. Tyto
tři praktiky jsou tedy ve službě znovuzískání
naší svobody. Modlitba, půst a almužna
jsou nástroje aktivního očišťování smyslů. Doprovází jej také pasivní očišťování,
které spočívá v trpělivém, dokonce radostném snášení zkoušek a obtíží každodenního života. Postit se znamená hlásat
prvenství bytí nad vlastněním. Být je víc
než mít! Znamená to vyznávat, že štěstí
není otázkou kvantity, ale kvality. Nakonec
každá askeze musí být vedena láskou. Musí
vést k pokoji srdce a k pokoji s druhými.
Musí nás připodobňovat ke Kristu tichému
a pokornému srdcem. A to je tak velmi pozitivní věc! Blahoslavení postící se, neboť oni
budou nasyceni...
Nicolas Buttet
Damborská Ludmila,
Římskokatolická farnost Rapotín

Vážení přátelé,
budu Vás informovat o činnosti naší základní organizace za uplynulé období roku 2019.
Naše základní organizace registrovala 26 členů, z toho 5 mladých chovatelů do 18 let.
Tři chovatelé byli registrováni ve speciálních klubech chovatelů holubů a drůbeže.
Uskutečnily se 4 členské schůze, z toho jedna výroční a 5 výborových.
Počet chovaných zvířat:
8 chovatelů drůbeže – celkem 143 ks
1 chovatel hus - 7 ks, kachny 9 ks
3 chovatelé králíků - celkem 84 ks
11 chovatelů holubů - celkem 168 ks
12 chovatelů okrasného ptactva -  155 ks
2 chovatelé křepelek - 22 ks
Okroužkováno bylo 215 ks drůbeže, 230 ks holubů, králíků bylo registrováno 8 ks
od 1 chovatele.
Naši chovatelé reprezentují naši ZO pravidelným obesíláním výstav v okrese a také
dalších velkých výstav, např. Krajské výstavy v Jeseníku, Celostátní výstavy v Lysé
nad Labem, Speciální výstavy v Brně.
Vrcholových výstav se zúčastnili chovatelé Štefan Petr, Krušinský Libor, Vrba
Rudolf, Donné Jiří, Mazal Jiří, Kristek Jiří a dosáhli dobrých výsledků.
Naši mladí chovatelé, Cikrytová Alena a Cikryt Tomáš, svá zvířata vystavují na
místních výstavách v okrese a také vystavovali na krajské výstavě v Jeseníku.
V okresní soutěži holubů v roce 2019 se umístil na prvním místě Kristek Jiří
a v soutěži mladých chovatelů se umístila na prvním místě Cikrytová Alena.
Dne 23. 2. 2019 jsme zajistili odbornou přednášku o veterinární problematice
ohledně nemocí a ochrany životního prostředí s chovem zvířat.
Ve dnech 10. - 11. 8. naše ZO uspořádala Výstavu králíků, drůbeže, holubů
a okrasného ptactva v prostorách u KKC v Rapotíně. Výstava byla zorganizována
společně s ČSZ - Výstavou mečíků a Mysliveckým sdružením „Buková“. U příležitosti
Svatohubertské pouti jsme 13. 10. uspořádali přehlídku králíků, drůbeže a holubů
ve Vikýřovicích.
Připravili jsme exkurzi na“Celostátní výstavu“ v Lysé nad Labem a na výstavu
„Moravia“ v Brně.
Upravili jsme prostor vjezdu před skladem v Rapotíně.
Na požádání obecních úřadů jsme byli nápomocni při pořádání jednotlivých akcí.
Dále jsme pokračovali v doplňování výstavního fundusu, byl zakoupen velký stan
6x12 m a malý 3x3 m, tři kovové voliéry a jedna velká dřevěná pro exotické ptactvo
byla zhotovena panem Jiřím Raisem.
Obnovení fundusu, pořádání vystav a exkurzí bylo financováno Obecními úřady
Rapotín, Petrov nad Desnou a Vikýřovice.
Touto cestou bych jim chtěl poděkovat za poskytnutí finanční podpory.
Na závěr bych Vám popřál hodně zdraví, štěstí a mnoho chovatelských úspěchů
v roce 2020.

Jiří Kristek

6

Rapotínské noviny

Reflexní terapie

11. února proběhla v zasedací místnosti KKC beseda o reflexní terapii s Evou Marii Horákovou, za velké
účasti rapotínských občanů. Přednášející nás velmi
zábavnou a zajímavou formou informovala o tom, jak
očistit tělo, ulevit bolesti a sám sobě pomoci při únavě, zlomeninách a oslabení imunity.
Jménem sociální komise jí velice děkuji.
Ludmila Černohousová

Rapotínské pověsti I.
Poklad na Holubím vrchu

Za Holubím vrchem, u dnešní silnice z Rapotína do Šumperka, stával na pravé straně
v těsné blízkosti skály hostinec „U Holuba“.
Místo, které protínala jen úzká cesta, bylo
porostlé kyselou trávou, plné močálů, nad
nimiž se v podvečer objevovala světýlka.
Byly to bludičky, duše zatracených lidí, kteří se za života prohřešili a po smrti nedošli
pokoje. Lákaly pocestné do bažin, v nichž
se mnozí utopili, ba prý do močálů zapadly
celé povozy i s koňmi. Šuškalo se však také,
že jsou to jen povídačky pověrčivých bab a ve
skutečnosti za mizení lidí mohou loupežníci.
Hostinec patřil muži, kterému hosté říkali
otec Ledl. Hostinský byl vyhlášený poctivec
a jeho manželka slula rozšafností. V hostinci se usadila loupežnická cháska a manželé
proti tomu byli bezmocní, protože jim chátra
vyhrožovala, že je v případě prozrazení oba
podříznou. Banda přepadala pocestné i formany, které si zpravidla před tím vytipovala
v hostinci, oloupila je a jen někteří vyvázli
se zdravou kůží, ba mnozí beze stopy zmizeli. V hostinci měli lapkové dokonalé zázemí. Když jim hrozilo nebezpečí, vyběhli na
půdu a tam pomocí trámu přeběhli na skálu
a v lese se rozprchli. Při jídle a pití často
tropili pekelný rámus. Tehdy si hostinský
pobroukával pod vousy: „Jen si hulákejte!
Čím větší rámus budete dělat, tím spíš na
vás dojde!“
Jednoho dne se tak skutečně stalo. Trpělivost úřadů přetekla a na místo bylo vysláno vojsko, aby řádění drzé lupičské bandy
udělalo přítrž. Vojáci vtrhli do hostince,
a když chtěli zbojníci zmizet v lese, už tam
na ně čekali jiní vojáci a všechny je pochytali. Utéct se podařilo pouze jednomu. Soud
byl krátký a nesmiřitelný. Lapkové byli odsouzeni ke ztrátě hrdla a popravčí mistr je
na Šibeničním vrchu sťal. V celém kraji zavládl opět pokoj. Největší radost z toho měl
otec Ledl.

Po delším čase se v hostinci ubytoval muž,
který se hostinskému zdál být povědomý.
Marně si však namáhal paměť, kdo by to
mohl být. Zarážející bylo cizincovo chování
– polo bázlivé a polo drzé. Otec Ledl ho
proto neustále sledoval a když muž vyšel
ven z hospody, opatrně ho následoval. Cizinec se mu však u skály ztratil.  Když se však
chtěl hospodský vrátit do nálevny, tu se objevil a na zádech nesl velký pytel. Vyšplhal
na skálu a mířil do lesa. Otec Ledl opatrně
za ním. Cizinec nešel daleko. Zastavil se
u jednoho mladého stromku a pytel pod ním
zakopal. V tu chvíli se hostinský vzpomněl
- byl to ten uprchlý loupežník! Proč však
kořist zakopal a neodnesl si ji? Hostinský si
tím ale hlavu nelámal. O uloupené věci zájem neměl, a tak je nechal pod stromkem.
Roky ubíhaly, a když se lapka neobjevil,
vyprávěl stařičký hostinský o zakopaném
pokladu svým hostům. Někteří se pokoušeli
ukradený lup najít, ale protože se místo, kde
byl ukryt změnilo - některé stromy vyrostly
a jiné byly vykáceny - nikomu se to nepovedlo. Zakopaný poklad by měl ležet na
svém místě dodnes.
Název Holubí vrch, stejně jako označení
hostince U Holuba (německy Taube), nemá
nic společného s tímto ptákem. V přeneseném smyslu znamená jalovou rudu, takže
tam asi byly pokusy o její těžbu. Železná
ruda se těžila ještě v 19. století na svahu
pod Vyhlídkou. Tam podle sester Rotterových měla mít v tunelech svůj tábor lupičská
banda, která byla pochytána v roce 1770
a 27 jejích členů bylo popraveno. Ve skutečnosti se jednalo o lupičskou bandu, která „operovala“ převážně na Moravskotřebovsku. Po jejím dopadení byli někteří její
členové souzeni v Šumperku a asi dvanáct
jich bylo popraveno v letech 1771 až 1774
na Šibeničním vrchu, který se nacházel
v místech bývalé „sanatorky“. Může být, že
pověst o loupežnících v hospodě U Holuba, vychází z této události, která desítky let
jitřila fantazii nejen obyvatel Šumperka.  

Hostinec U holuba – pohlednice kol. roku 1900.
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Čertův mlýn

Nějakých 300 metrů jižně od rapotínského
koupaliště se v ohbí Losinky nachází několik objektů, z nichž jeden je pozůstatkem
starého mlýna. Místo bývalo za jarního tání
sněhu obklopeno vodami, takže tvořilo malý
ostrov. Mlýnu i ostrůvku se říkalo „Čertův“.
Podle pověsti rapotínští sousedé pozorovávali, že vždy z večera kolem mlýna skotačila
světýlka a škádlila případné kolemjdoucí.
Mlynářská chasa vyprávěla, že jsou to čerti,
kteří lomozili také na půdě mlýna, kam se
nikdo z nich za tmy neodvážil. Mlynář se
však všem těm povídačkám jenom smál.
Jednou se pan otec vracel domů z Rapotína
později než obvykle a když se blížil k mlýnu,
viděl, že tam opravdu tancují čerti. Byl to
odvážný muž, a tak se sukovicí nad hlavou
se za strašného řevu řítil na ďáblíky. Pekelní
sluhové se tak vyděsili, že utekli do mlýna.
Mlynář je hnal až do nejzazší místnosti, kde
byla úplná tma a tam do nich řezal tak, že
se mu snažili strachy a bolestí ječící čerti kolem stěn uniknout. V tom se samo od
sebe roztočilo mlýnské kolo a nečistí situace využili a podařilo se jim uniknout. Sotva
zmizeli, mlýnské kolo se zastavilo. Nazítří
ráno, když mlynář s chasou prohlíželi místnost, spatřili na stěnách otisky tří čertů.
Ti pak byli za tmavých nocí občas viděni,
jak sedí na stavidle před mlýnem. Kouleli
planoucíma očima a asi přemýšleli o pomstě, které se však nikdy neodvážili.
Sestry Rotterovy k pověsti dodaly, že
jeden z majitelů zaniklého mlýna dal vytvořit kovářské dílo představující dva tancující
čerty, které zavěsil na domovní dveře.
Kolem roku 1910 prý vezl do mlýna nějaký
vozka sudy s pivem. Když přejížděl dřevěný
most, ten se prolomil a sudy se skutálely
do Losinky. Kočí byl přesvědčen, že mu to
udělali čerti.  
Drahomír Polách

Čertův mlýn - kresba R. Krebernik asi 1965.

7

Zásady bezpečnosti
pro uživatele
informačních technologií
Právě to se děje ve vztahu k bezpečnosti informací. Nedávám to však
nikomu za vinu. Tzv. „informační revoluce“a s ní související technologický vývoj mají takovou rychlost, že jsme si zatím nevybudovali
návyk bezpečné práce s informacemi.
Jinými slovy, pokud například jdeme v noci opuštěnou ulicí a uvidíme před sebou podezřelé osoby, tak si dokážeme docela jednoduše
uvědomit, že jde o možnou hrozbu. V informačním prostředí takto
automaticky hrozby zatím nevnímáme. Nicméně to neznamená, že
zde nejsou. Právě naopak. A mohou závažně ovlivnit váš soukromý
i profesní život. Každý týden se objevují desítky takových incidentů. Smyslem této série článků je poskytnout vám takové znalosti
z informační bezpečnosti, které vám pomohou snížit riziko, že se
takový incident stane i vám.

placená inzerce

Je přirozené, že pokud se cítíme ohroženi, tak se hrozbě snažíme
uniknout nebo ji odstranit. Zvyšujeme tím svoji šanci vyhnout se nepříjemným důsledkům, ať už je jimi cokoli. Co když ale o hrozbě vůbec nevíme nebo podceňujeme její závažnost?

Člověk jako nejslabší článek

Během svého působení v týmu kybernetické bezpečnosti jsem si už
vícekrát ověřil pravdivost poučky, že „bezpečnost je účinná tak, jak
silný je její nejslabší článek.“ Možná vás ale překvapí, že za nejslabší
článek je považován člověk – já, vy, váš partner, vaši rodiče, vaše
děti, …
Pro kohokoli se zlými úmysly je totiž zpravidla jednodušší zaměřit
se na iracionální lidskou povahu, než se pokoušet překonat složité
technologické zabezpečení. To znamená, že každý z nás představuje lákavý cíl.
Bylo by naivní a nebezpečné domnívat se, že jste příliš
„bezvýznamní“ na to, abyste se stali cílem. V některém z dalších
dílů si ukážeme, že hrozby se týkají každého z nás. Odpovězte si
tedy prosím upřímně, zda víte, jak se jim bránit.
Obecnější úvod byl nutný pro zdůvodnění významu informační bezpečnosti pro každého z nás. Aby nezůstalo pouze u něj, tak přikládám pět praktických bezpečnostních rad, které významně snižují
možná rizika.
1. Volte nesnadno uhodnutelná hesla (př. oselkytkahumoristabatoh).
2. Neopakujte stejná hesla.
3. Pravidelně zálohujte vaše nejdůležitější data,
ideálně na více místech.
4. Vždy mějte aktualizovaný operační systém,
software a aktivovanou antivirovou ochranu.
5. Myslete kriticky a zpochybňujte informace
– internet je plný podvodníků.

Závěrem

Smyslem tohoto článku bylo přimět vás k přemýšlení o významu informační bezpečnosti. V dalších dílech se už více zaměříme na její
konkrétní oblasti.
Lidé často berou informační bezpečnost jako nutné zlo nebo ji dokonce zcela ignorují. Tedy pouze do chvíle, než se něco opravdu
stane, pak se už jen zoufale pokouší napravovat škody. Je zřejmé, že
takový přístup není zrovna rozumný, ani efektivní.
Nepodceňujte proto prevenci. Kritické myšlení ve spojení se základními znalostmi vás ochrání před naprostou většinou nepříjemností. Velmi přesně zde platí staré latinské úsloví „Praemonitus,
praemunitus“ – „Předem připraven, lépe vyzbrojen“.
Martin Horák
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placená inzerce

Pět základních bezpečnostních rad

MŠ a ZŠ Údolí Desné
Olympiáda

I když sněhu bylo málo, děti z MŠ Skleněnka si vyzkoušely Malou zimní
olympiádu.

Zvířata pana
myslivce
Dětem se moc líbilo povídání
o zvířátkách, která vypadala
jako živá.

Bubnování se Zdeňkem Rollerem

Blížilo se pololetní vysvědčení, učitelé zkoušeli ze všech předmětů,
uzavíraly se známky a děti se snažily zachránit, co se dá, aby vysvědčení dopadlo co nejlépe… Všichni byli nervózní a počítali dny do
prázdnin. Řekli jsme si, že je potřeba se odreagovat, a pozvali jsme
k nám do školy pana Zdeňka Rollera.
Kdo to je? Výborný muzikant, který zahraje písničku třeba i na trubku
od vysavače, má smysl pro legraci a dobré nápady. A tak ho kdysi
napadlo vyrobit si buben z kartonu, nazval ho drumben a přivezl jich
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spoustu i k nám do školy. Každá třída si tak mohla užít hodinku hudební zábavy. Bavily se děti i dospělí, a když program končil, každý si
říkal: „Už? To je škoda.“ Bylo to bezva, stres byl pryč, všichni odcházeli s úsměvem. Určitě jsme se s panem Rollerem neviděli naposledy.
Olga Kalinová
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EVROPSKÁ UNIE
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
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Modernizace učeben
na ZŠ a MŠ Údolí Desné

Koncem roku 2019 byla kompletně dokončena realizace projektu
s názvem „Modernizace učeben na ZŠ a MŠ Údolí Desné“. První fází
projektu bylo vybudování nové počítačové učebny v ZŠ Rapotín.
Učebna je vybavena krásným moderním nábytkem, interaktivním
projektorem a 22 žákovskými počítači. Hned od počátku nového školního roku 2019/2020 je učebna využívána nejen k samotné výuce
informatiky, ale také zde probíhá zájmová činnost - počítačový
kroužek. Minimálně po dobu pětileté udržitelnosti projektu zde budou také několikrát ročně probíhat edukativní akce zaměřené na
informatiku, kterých se zúčastní i partnerské školy.

Druhá fáze projektu byla zaměřena na modernizaci počítačové sítě.
Tato část projektu se dotkla všech tří budov svazkové školy. Na
2.stupni ZŠ Petrov byla vybudována kompletní nová počítačová síť
včetně všech síťových prvků, která tak nahradila původní, již dlouho
nevyhovující síť. Na 1.stupni ZŠ Rapotín a ZŠ Sobotín byly vyměněny
všechny síťové prvky tak, aby celá síť splňovala přísné požadavky
na standard konektivity ať už z hlediska bezpečnosti, síťové
propustnosti, managementu apod. Na všech třech budovách byla
také vybudována zcela nová bezdrátová síť, která plně pokrývá
veškeré využívané prostory budov školy. Nyní jsou budovy
navzájem propojeny a tvoří jednu počítačovou síť s centrálním
řízením.
Díky tomuto projektu získala škola také nové lavičky a mobiliáře,
které jsou umístěny před vstupem do školní budovy ZŠ Rapotín.
Celkové způsobilé výdaje projektu CZV – 3.103.308,23 Kč
Dotace EFRR (85% z CZV) + dotace ze státního
rozpočtu (5% z CZV) – 2.792.977,39 Kč
Vlastní zdroje (10% z CZV) – 310.330,84 Kč

Petr Pleyer

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
Vážení rodiče budoucích prvňáčků.

Pro mnohé z Vašich dětí bude rok 2020 velmi významným – v září totiž
zahájí školní docházku. Při této příležitosti bychom Vás chtěli pozvat na
zápis do první třídy naší svazkové školy ZŠ a MŠ Údolí Desné, který
proběhne v úterý 14. 4. 2020 v rapotínské a sobotínské škole v době
od 13.00 – 17.00 hod.

ŠKOLA RODINNÉHO TYPU

ZVE VŠECHNY BUDOUCÍ PRVŇÁČKY NA

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Koná se v

úterý 14.4.2020.

Zápis proběhne na pracovištích
ZŠ Rapotín a ZŠ Sobotín
v době od

13.00 – 17.00 hodin.

Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Na všechny děti i jejich rodiče se těší pedagogický sbor.

10

Rapotínské noviny

Nabízíme Vám školu, která Vašemu dítěti poskytne kvalitní aprobovanou výuku v moderním, příjemném a přátelském prostředí.
Zajišťujeme:
• 	přepravu dětí školním autobusem do školy a zpět zdarma
• 	výuku AJ od 1. ročníku i s rodilým mluvčím a výuku INF od 3. ročníku
• 	individuální přístup k dětem, tzv. rodinné prostředí
• 	kvalitní, moderní a zajímavou výuku, projektové
vyučování, vzdělávací program zaměřený na
environmentální a polytechnické vzdělávání,
preventivní programy rizikového chování
• 	empatický a tvůrčí pedagogický sbor
• 	pravidelné plavecké a lyžařské výcviky,
jazykové pobyty v tuzemsku i v zahraničí
• 	velmi pestrou nabídku zájmových kroužků (např. v krajských soutěžích úspěšný Florbal, pěvecký sbor Smíšci, Snag Golf pro děti, Klub
AJ „BeBold“, aj.)
• 	členství v občanském spolku rodičů a přátel školy - SRÚD, který
pomáhá škole organizovat zábavné a sportovní akce pro žáky i dospělé
Více informací o životě naší školy najdete na www.skolydesna.cz
V případě zájmu o odklad školní docházky, doloží zákonný zástupce
dítěte žádost i s doporučujícím posouzením školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa v době zápisu.
U zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného
zástupce dítěte.
Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se těší pedagogové ZŠ a MŠ Údolí
Desné.

Jak jsme hráli Čeps Cup

Letošní rok proběhl už osmý ročník celorepublikové soutěže ve florbalu Čeps Cup. Na začátku v celé republice nastoupilo 1221 chlapeckých a dívčích družstev a mezi nimi i kluci a holky z naší školy.
Šumperské okresní kolo se hrálo 27. listopadu 2019 u nás, v tělocvičně ZŠ Rapotín. V dívčí části se sešla tři družstva, ZŠ Hrabišín,
ZŠ Boženy Němcové Zábřeh a naše děvčata ZŠ a MŠ Údolí Desné.
V kategorii kluků byla družstva čtyři, a to ZŠ Hrabišín, I. ZŠ E. Beneše Šumperk, V. ZŠ Vrchlického Šumperk a naši kluci ZŠ a MŠ Údolí
Desné.
Jako první nastoupila naše děvčata proti týmu ze Zábřehu. Od začátku měla převahu a celkem lehce je porazila 8:1. V druhém zápase
nás čekal tým Hrabišína. Dlouho jsme se přetahovali o vedení, ale
nakonec jsme je zlomili a porazili 7:5. V posledním zápase si poradil
Hrabišín se Zábřehem 2:1, ale to nic nezměnilo na tom, že jsme vyhráli a postoupili do krajského kola. Hurá!
Pak přišli na řadu kluci a hned na začátek nám los přidělil družstvo
I.ZŠ Šumperk, což jsou hokejisté. Naši se snažili a dlouho vzdorovali, ale nakonec prohráli 2:6. K druhému zápasu jsme nastoupili proti
Hrabišínu, který jsme lehce porazili 7:1 a na závěr vybojovali vítězný
zápas s  V.ZŠ Šumperk 4:2. K naší smůle však hokejisté lehce porazili i ostatní družstva, a tak jsme obsadili druhé, nepostupové místo.

Čeps Cup okresní kolo - 2. místo
Stojící zleva - Matyáš Mareš, Vítězslav Šerý, Tomas Hečko,
Jan Pospíchal, Daniel Pavelka, Denis Mrlina.
Klečící zleva – Jan Lubina, Matyáš Zaoral, Lukáš Simon,
Matyáš Pospíšil, Patrik Michut. Ležící – Pavel Jáně
Jedinou slabou náplastí na nepostup nám mohlo být, že jsme byli
jediní, kdo dal hokejistům góly.

Čeps Cup krajské finále – 2. místo
Stojící zleva – Veronika Prosserová, Amálie Vintrliková,
Simona Galbavá, Anna Matějčková, Sofie Vojtíšková.
Klečící zleva – Vendula Krywdová, Anežka Kulhavá,
Lucie Driemerová, Viktorie Špičková. Ležící – Adéla Kašíková

V pátek 24.1.2020 se vydalo družstvo našich děvčat na krajské finále
Čeps Cupu do Lipníku nad Bečvou. Tady se sešlo pět nejlepších družstev Olomouckého kraje, ZŠ Drahotuše, ZŠ Lipová, ZŠ Nezamyslice
a ZŠ Lutín. Prvním soupeřem byly Drahotuše a tento důležitý, vstupní
zápas do turnaje jsme vyhráli 4:3. Druhého soupeře, Lipovou, jsme
porazili s přehledem 8:0. V zápase s Nezamyslicemi chybělo trochu
štěstí a muška, ale nakonec byl také vítězný – 3:1. Posledním soupeřem, který nás čekal, byla ZŠ Lutín, její družstvo trénuje několikrát
týdně, loni v republikovém finále vybojovalo třetí místo a dnes ostatní
družstva porazilo s přehledem a s nulou. Tedy, v posledním zápase
se sešla dvě družstva bez porážky, my a Lutín. Řekl jsem holkám, že
nemají co ztratit, ať se na ně vrhnou. A taky se vrhly, sice jsme ze začátku dostali branku, ale pak na dlouho na hřišti vládla naše děvčata,
čímž vyvedla soupeřky z míry a celá jejich snaha vyvrcholila krásným
vyrovnávacím gólem. Zápas byl velmi napínavý a strhl na sebe pozornost všech v hale. Nerozhodný stav trval většinu zápasu, škoda,
že těsně před koncem jsme dostali gól. Holky podaly krásný, bojovný
výkon a sklidily pochvalu od trenérů a učitelů ostatních škol. A tak
z krajského finále Čeps Cupu v Lipníku nad Bečvou si naše děvčata
přivezla krásné 2. místo. Gratulujeme.
Miloslav Svatoň

Turistický výlet
k přehradě Krásné

Do nového roku 2020 jsme vykročili 25. ledna s naším „Turisťáčkem“
procházkou na krásnou přehradu Krásné, v počtu 13 dětí a 3 dospělí.
Dojeli jsme vlakem na zastávku ve Vikýřovicích a pěkně zvesela se
vydali k přehradě. Cesta nám příjemně utíkala, a i když počasí bylo
mrazivé, děti byly skvělé, ...mimochodem jako vždy. Přehrada děti
okouzlila svou zimní, ledovou krásou. Odměnou nám byla dobrota
v podobě chutného oběda v restauraci Pod Trámky. Velice ráda bych
našim dětem popřála do nového roku „...ať nám to pořád spolu tak
pěkně šlape a boty, které nikdy netlačí!“ A všem ostatním hlavně
zdraví a úsměv na tváři!
Klára Matějčková

Rapotínské noviny

•

Únor 2020

11

Fotbalová mužstva
Rapotína mají za sebou
první letošní utkání

FK Šumperk – TJ Jiskra Rapotín „A“ 1:0 (0:0)
Branka: Lavrovič (pen.)
Šumperk: Kreizl – Jurásek, Smrž, Nimrichtr, Kováč – Španihel, Lavrovič, Navrátil – Ostrovka, Michal Sitta, Nízký. Střídali: Toman, Zrník,
Tran. Trenér: Zdeněk Opravil.
Rapotín: Toman – Štěpán, Cejpek, Juráš, Jurka – Linet, Matušík, Simon – Kobza, Březina, Šebela. Střídali: Kreizl, Najman, Scheuter, Hudec B., Svoboda J., Jankovič, Svačinka, Draňa, Vejchoda. Trenér: Otto
Jáně.
Jen díky trefě z pokutového kopu zvítězili divizní fotbalisté Šumperku v přípravném utkání nad sousedním Rapotínem, vedoucím mužstvem I. A třídy. Duel poté odchytali domácí gólmani.
Při neúčasti rapotínského brankáře totiž vypomohl pořádající tým
svému soupeři a ve víkendovém klání se tak mezi tyčemi představili
šumperští Lukáš Toman a Martin Kreizl, každý z nich vždy jeden
poločas na obou stranách.
„Tady je vidět, jaká je mezi oběma kluby výborná spolupráce. Šumperku musím za tento vstřícný krok moc poděkovat, jinak se zápas
nehrál,“ ocenil sportovní gesto rapotínský kouč Otto Jáně.
A oba strážci svatyně si na nedostatek práce rozhodně nemohli stěžovat, když během hry zlikvidovali několik tutovek a byli jednoznačně nejlepšími hráči na hřišti.
O jediný gól zápasu se nakonec postarala až ve druhé půli šumperská posila z Bruntálu Stanislav Lavrovič, který proměnil penaltu.
„Pro nás to bylo první utkání přípravy a jsem rád, že jsme ho odehráli se ctí. Diviznímu Šumperku jsme dokázali být vyrovnaným protivníkem,“ doplnil k zápasu Otto Jáně.
Zato na šumperské straně měli po tomto měření sil o čem přemýšlet, rozdíl dvou soutěží tentokrát na hřišti příliš patrný nebyl.
„Dnes tam od některých našich hráčů nebyl stoprocentní výdej
energie, což mě mrzí. Musím uznat, že Rapotín má svou kvalitu, ale
přesto jsem čekal, že budeme daleko více dominantnější na míči.
Selhali jsme i v koncovce, která nás trápila už během podzimu. Stále
tak máme na čem pracovat,“ okomentoval pro Deník sobotní přípravu trenér šumperských fotbalistů Zdeněk Opravil.

Miroslav Pergl

Druhé přípravné utkání

FK Šumperk U19: TJ Jiskra Rapotín „A“ 2:6 (1:3)
Branky Rapotína: Martin Březina 2, František Draňa, Jakub Šebela,
Martin Kobza a Tomáš Matušík.

V sobotu 15. 2. 2020 vstoupili naši muži „A“ do kvalitně obsazeného
zimního turnaje v Mohelnici. Hned na úvod se střetli se svým „starým
známým“ soupeřem z I. A třídy Maletínem. Trenér Otto Jáně si při počtu nejrůznějších omluvenek hráčů, musel připadat jako trenér hokejové reprezentace Miloš Říha. Rapotín odehrál utkání bez jediného
náhradníka. Hrálo se oboustranně vyrovnané utkání s konečným
nerozhodným výsledkem.
TJ Jiskra Rapotín „A“ : TJ Maletín 2:2 (1:1)
Branky Rapotína: Matěj Jankovič a Tomáš Matušík.
Rapotín: Skýva–Hudec B., Juráš, Scheuter, Cejpek–Konyarik,
Matušík, Draňa, Simon – Šebela, Jankovič.
Mužské „béčko“ na šumperské umělce změřilo své síly s účastníkem
I.B třídy.
TJ Jiskra Rapotín „B“ : Loučná nad Desnou 1:4 (0:3)
Branka Rapotína: Jan Baláž ml.
Rapotín: Dvořák – Heblák, Frank, Střelec, Mašlej – Ondráček,
Vacátko, Dušek, Gallo – Koziel, John. Střídali: Čech A., Babinet, Baláž,
Vybíral.
Obě mužstva dorostu se v lednu zúčastnila halového turnaje v Šumperku. Memoriál Luboše Šindlera, který je pořádán neziskovou organizací Děti dětem, hrálo 8 mužstev, rozdělených do dvou skupin. Náš
„A“ tým ve skupině A získal jediný bod a se skórem 1:6 postoupil do
vyřazovacích bojů ze 3. místa. Týmu „B“ se ve druhé skupině podařilo získat 4 body a skóre 3:4, v součtu to stačilo také na 3. místo.
V další fázi turnaje se našim dorostencům bohužel nedařilo. O jejich
konečném umístění v turnaji rozhodlo vzájemné utkání. To určilo, že
„B“ týmu patří 7. a „A“ týmu 8. místo.
Hráči mladší přípravky mají za sebou dva halové turnaje „Zimní ligy
mládeže“, které se odehrály v Šumperku na Hlucháku. V prosincovém turnaji obsadili 5. místo se ziskem 2 bodů a skórem 3:11, v lednovém to bylo lepší, když skončili o stupínek výš, tedy na 4. místě se
6 body a skórem 5:10.
Milan Stratil

11. ročník Memoriálu Pavlíka Krmely

Sobotního dne 4. ledna se odehrál, a to v bojovném, ale veskrze sportovním duchu, 11. ročník v pinčesu družstev Memoriál Pavlíka
Krmely. Tradičně dobře připravená akce byla účastníky kladně oceněna. Z 12 čtyřčlenných družstev se probojovala na bednu tato:
1. Váňa Tým

2. Dědci Dámy

3. Kamion 2004

Poděkování patří sponzorům: pan Černohous, Rapipa, Kamion, pan Končický, TDK Šumperk, TJ Velké Losiny, obchod Jahn,
Hospůdka Na Obuvi, IBLASER.cz, pan Janda V.
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