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Slovo starosty
k aktuální situaci

Vážení spoluobčané,
čelíme nové, odvažuji se říci, kritické situaci, která ohrožuje naše
zdraví, naše zvyklosti a všeobecné blaho. Vím však, že stejně tak
jako v ostatních zemích, jsme postaveni tváří v tvář hrozbě závažného onemocnění. Je třeba, abychom byli solidární, ohleduplní ke starším a nemocným občanům, matkám samoživitelkám
a konečně i my ostatní občané bychom měli být empatičtí k sobě
navzájem.
Mimořádná opatření jsou vydávána v souvislosti s nepříznivým
vývojem epidemiologické situace s ohledem na výskyt onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením
SARS-CoV-2 v České republice i v dalších evropských zemích.
Zejména je nutno zdůraznit, že musíme zvýšeně dbát na dodržování hygienických opatření, a to nošení respirátorů či roušek,
a nejen těch, ale i např. šál, šátků kolem nosu a úst, protože je
ochranných pomůcek kritický nedostatek nejen v ČR, ale i v celé
Evropě.
Upozorňuji i na nutnost nezdržovat se zvýšeně na veřejnosti,
a pokud to je nezbytné, tak udržovat odstup nejméně cca dvou
metrů od ostatních osob.
V tomto směru jsme velmi kvalitně informováni v rámci vyhlášeného nouzového stavu veřejnými sdělovacími prostředky. V rámci
obce Rapotín již neprodleně zasedal krizový štáb. Bylo určeno, že
informace občanům budou podávány prostřednictvím webových
stránek obce www.rapotin.cz, Facebooku obce Rapotín, SMS
Infokanálu obce, úřední desky, informačních tabulí obce či obecního rozhlasu.
Krizový štáb obce Rapotín v souladu s nařízením hejtmana Olomouckého kraje nařídil zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na
území bez ochranných prostředků dýchacích cest, do prostředků
veřejné hromadné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen
i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel
orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren, počínaje dnem
18. 3. 2020 od 12.00 hod. do odvolání, nejdéle však po dobu
trvání krizového stavu.
V souladu s nařízením vlády se s účinností od 19. března 2020
nařizuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo
bydliště pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos,
ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Krizový štáb také odsouhlasil opatření provozovatele svazkové
železnice, který s účinností od 17. 3. 2020 provádí denně desinfekci a úklid na všech železničních zastávkách a čekárnách
Železnice Desná.

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 15. dubna 2020.

Krizový štáb doporučil, aby došlo k dezinfekci společných prostor
v bytových domech obce, dále doporučil provádění celoplošné
dezinfekce veřejných prostranství, zejména autobusových zastávek, laviček, zábradlí atd.
Zatím není na území obce Rapotín ke dni 27. 3. 2020 evidován
žádný případ nakažení onemocněním COVID-19. Žádám tímto
občany o spolupráci v tom směru, že v případě, kdy zjistí jakékoliv porušování opatření, např. karantény, závažného nedodržování
hygienických předpisů apod., aby tuto skutečnost neprodleně nahlásili na Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, tel.: 585
719 719 - tato linka je v provozu do odvolání každý den od 9.00
do 19.00 hodin, případně Policii ČR.
Jelikož je kritický nedostatek roušek, jak jsem shora zmínil, mohou
se i občané zapojit do pomoci šitím roušek, poskytováním materiálu k jejich šití či finančních darů určených na nákup materiálu.
Tato výzva byla zveřejněna obecním SMS Infokanálem. V případě
jakýchkoliv dotazů týkajících se šití roušek kontaktujte kontaktujte
Denisu Baženovovou na telefonním čísle 588 884 403 nebo na
e-mailu administrace@rapotin.cz
V obci Rapotín jsou i nadále k dispozici prodejny s potravinami
a smíšeným zbožím („Večerka“, „Jednota“, „prodejna se smíšeným
zbožím Jahn“).
S ohledem na fakt, že obzvláště zranitelnou skupinou, kterou
ohrožuje onemocnění COVID-19, jsou senioři (handicapovaní),
vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup základního zboží
(potraviny, drogistické zboží) s prodejní plochou více než 500 m²,
v čase od 8.00 do 10.00 hod. Obchody, které mají pod 500 m²,
tedy obchody menší např. v Rapotíně si to mohou zajistit podle
sebe, ale seniory nad 65 let musí obsloužit přednostně. V případě,
že se někdo z Vás dozví o starším, popř. nemocném občanovi,
který potřebuje pomoci, sdělte tuto informaci neprodleně OÚ
Rapotín, který učiní další potřebná opatření.

Respektujte tedy pokyny prodávajícího personálu (nošení roušek či
jiných ochranných pomůcek, dodržování rozestupů aj.). Nechoďte
do prodejen, na úřady a na veřejná prostranství nemocní.
Zdravotní středisko v Rapotíně, vzhledem k absenci ochranných
prostředků, přechází dle rozhodnutí předsednictva SPL ČR od
16. 3. 2020 do nouzového režimu. Ordinace je uzavřena, poskytují se pouze telefonické či elektronické konzultace, předpis
e-Receptů (pouze  zasílání formou SMS či e-mailem – NE TISK!!)
a vystavování e-Neschopenek. Lékaře našeho zdravotního střediska lze kontaktovat na těchto telefonních číslech: praktický lékař
MUDr. Martin Chvátal - pevná linka: 583 24 24 55, mobil:  778 470
992, praktický lékař pro děti a dorost MUDr. František Hejl - pevná
linka:   583 242 455, gynekologická ambulance MUDr. Michaela
Potěšilová - mobil: 739 096 078, ušní, nosní, krční (ORL) MUDr.
Darina Špičková- mobil: 721 583 718, rehabilitace – fyzioterapeut
Miroslav Kašpar - mobil: 739 062 028.
S účinností od 11. 3. 2020 došlo k uzavření naší svazkové školy.
Dne 16. 3. 2020 na základě doporučení MŠMT zřizovatel ZŠ a MŠ
Údolí Desné přerušil provoz mateřských škol včetně činnosti školní
vývařovny Sobotín 74, a to do odvolání.
Do DPS Rapotín byly s účinností od 11. března 2020 zakázány
veškeré návštěvy až do odvolání. Nájemníkům DPS jsou potraviny
a hygienické prostředky nakupovány pečovatelkou DPS.
Od 13. 3. 2020 došlo dle vyhlášeného nouzového stavu k uzavření Turistického informačního centra a knihovny v Rapotíně (zákaz
shromažďování osob).
Z důvodu celostátního omezení pohybu osob (karantény) jsou
pro občany uzavřeny provozy Skládka Rapotín a Centrální sběrný
dvůr Rapotín.
Dále došlo dne 13. 3. 2020 k uzavření celého areálu TJ Jiskra
Rapotín (do odvolání).
V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR se ruší
veřejné bohoslužby a další shromáždění, církevní akce.

Částečné uzavření
Šumperské ulice

Od 1. dubna do 31. srpna dojde k částečné uzavírce
a přechodné úpravě provozu na silnici I/11. Povrch
silnice se bude opravovat v úseku od křižovatky před
obecním úřadem po křižovatku s komunikací Pod Holubím vrchem.

Od 1. dubna do 15. května proběhne částečná jednosměrná
uzavírka pravého jízdního pruhu sil. I/11 směr Šumperk-Petrov
nad Desnou, od 16. května do 28. června bude částečná jednosměrná uzavírka levého jízdního pruhu sil. I/11směr Šumperk

Také je omezena činnost obecních či jiných spolkových organizací.
Zákonní zástupci dětí mladších 13 let mají ode dne uzavření školy,
kde se jejich dítě vzdělávalo, nárok na dávku ošetřovného, která
činí 60 % denního vyměřovacího základu. Ošetřovné se vyplácí za
kalendářní dny. Aktuálně lze tuto dávku vyplácet rodičům až do
ukončení stavu nouze. Formulář „žádost o ošetřovné“ zákonnému
zástupci vydá škola, ve které se dítě vzdělává. Zaměstnavatel žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým
podpisem. Správa sociálního zabezpečení zajistí výplatu dávky.
Vážení spoluobčané, vedení obce Rapotín společně s organizačními složkami obce se bude nadále snažit být Vám v jakýchkoliv životních situacích spojených s tímto nouzovým stavem nápomocno,
neváhejte se tedy kdykoliv obracet s těmito naléhavými sděleními
na obecní úřad, který sice má omezené úřední hodiny (pondělí od
12.30 hod. do 15.30 hod. a ve středu od 12.30 hod. do 15.30 hod.,
a to dle nařízení vlády, jiné dny, tj. úterý, čtvrtek a pátek, je OÚ
Rapotín pro veřejnost uzavřen do odvolání), ale můžete volat telefonicky kdykoliv - kontakty jsou uvedeny na webových stránkách
naší obce.
Závěrem chci poděkovat nejen zaměstnancům obecního úřadu,
ale i Policii ČR, HZS a především všem zdravotníkům za nesmírné
úsilí, které v této době vyvíjejí, aby zajistili naši bezpečnost v boji
proti neviditelnému nepříteli.
Vám občanům chci rovněž poděkovat za trpělivost, ohleduplnost
a vzájemnou pomoc pro nás v tak složité situaci.
Váš
Bohuslav Hudec,
starosta obce
-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 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.  
Darina Franková
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Situace

V souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru SARS-CoV-2
Vás prosíme o sledování webových stránek www.idsok.cz, kde se
budou průběžně vyvěšovat informace týkající se dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
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Uzavření Jesenické ulice Stavební
práce v rámci
protipovodňových
opatření pokračují

Z důvodu plánované rekonstrukce železničního přejezdu na ulici
Jesenické - silnice I/44 v Rapotíně (Rapotín – zastávka) bude v termínu od 20. dubna  od 7.30 hodin do 24. dubna do 15.00 hodin
uzavřena část silnice I/44 s objízdnou trasou po silnici III/01121
kolem hostince Peterka.
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Z důvodu šíření koronaviru označovaného jako COVID- 19 a následných karanténních opatřeních na území ČR a dalších států jsou
stavební práce omezeny. Pracuje se pouze u jezu Červený dvůr
a v Petrově nad Desnou pod mostem přes řeku Desnou. Společnost OHL ŽS a.s. také požádala o prodloužení termínu zprovoznění
rekonstruovaného mostu na ul. Polní v Rapotíně do 30.6.2020.

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

3

SILNICE I/44
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V měsíci únoru a začátkem března probíhaly práce na stavbě dle
zimního harmonogramu. Stavělo se u jezu Červený dvůr, nad i pod
mostem na ulici Polní, probíhala rekonstrukce mostu na ulici Polní,
pracovalo se na povodňových parcích č. 3, 4, byly osazeny lávky
pro pěší a na levém břehu Desné v Petrově nad Desnou. Práce probíhaly převážně na betonových zídkách a kamenných záhozech.  

Pozvánka

Starosta obce Rapotín svolává zasedání
zastupitelstva obce na 22. 4. 2020
v 17.30 hod. v zasedací místnosti
KKC Rapotín. Program zasedání bude
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu
a na webových stránkách obce. Současná
situace nedovoluje účast veřejnosti.
Mgr. Bohuslav Hudec, starosta obce
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Vypracoval:

Datum:

Ing. Jiří Bluma
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I/11 Rapotín
Jednosměrná uzavírka silnice I/11, 1. etapa

Přechodné dopravní značení
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Mimořádná opatření
dočasně omezí provoz
autobusové dopravy
V souvislosti s uzavřením škol přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku
13. března přejdou do režimu jarních prázdnin – nebudou vypravovány spoje, které obvykle sváží děti do škol a zpět.
„Jde o dočasné opatření. Jakmile mimořádná situace v souvislosti
s koronavirem skončí, vše se vrátí do normálního režimu,“ uvedl Jan Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro
oblast dopravy.
Omezení se nyní dotknou pouze autobusových linek, jejichž
objednavatelem je Olomoucký kraj. Hejtmanství tak chce zamezit
plýtvání finančními prostředky na provoz spojů, které by jezdily
prázdné.
„Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu
CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na
infolinku 588 88 77 88,“ dodala Kateřina Suchánková, ředitelka
KIDSOK.

Redukce regionální
železniční dopravy

Od pondělí 30. března došlo k omezení regionální dopravy.
S výjimkou vlaků 13000 a 13037 jsou zrušeny všechny vlaky
na úseku Šumperk - Velké Losiny, Petrov nad  Desnou - Sobotín
do odvolání (min. do 14. 4. 2020).
• 	redukce osobních vlaků na úseku Šumperk - Kouty nad
Desnou, Petrov nad Desnou - Sobotín - ode dne 30. 3. 2020
• 	všechny osobní vlaky relace Nezamyslice – Olomouc hl.n.
– Kouty nad Desnou jedou podle platného jízdního řádu,
s výjimkou vlaků Os 13000, 13037, 13031 a 13042 jsou
zrušeny vlaky vedené v motorové trakci relace (Zábřeh na Mor.–)
 	 Šumperk – Velké Losiny a Šumperk – Sobotín
- Os 13000 Zábřeh na M. (5.46) – Velké Losiny (6.26) jede pouze
v úseku Šumperk (6.06) – Velké Losiny (6.26);
- Os 13003 Velké Losiny (5.29) – Zábřeh na M. (6.07) nejede;
- Os 13014 Zábřeh na M. (14.51) – Velké Losiny(15.27) nejede;
- Os 13015 Velké Losiny (14.29) – Zábřeh na M. (15.07) nejede;
- Os 13016 Zábřeh na M. (16.31) – Sobotín (17.07) nejede;
- Os 13030 Šumperk (5.05) – Velké Losiny (5.25) nejede;
- Os 13036 Šumperk (14.05) – Velké Losiny (14.25) nejede;
- Os 13041 Velké Losiny (15.31) – Šumperk (15.49) nejede;
- Os 13050 Šumperk (7.05) – Sobotín (7.24) nejede;
- Os 13051 Sobotín (7.45) – Šumperk (8.02) nejede;

- Os 13055 Sobotín (17.08) – Šumperk (17.48) nejede;
Pavel Salvet,
oborový specialista České dráhy, a.s.

V době nouzového stavu
zůstávají v platnosti
prošlé občanské
a řidičské průkazy
Kvůli omezování pohybu osob i činnosti některých institucí
zůstávají v době nouzového stavu v platnosti občanské průkazy, jejichž platnost vypršela po 1. březnu 2020. Tito občané
mohou prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými
doklady. Jste-li držitelem alespoň jednoho platného dokladu
(občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto platných
dokladů. Občané, kterým skončila doba platnosti občanského
průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15
pracovních dnů.  
Totéž platí i v případě ukončení platnosti řidičského průkazu.
Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu
povinen jej odevzdat.
MB

Česká pošta omezuje
otevírací dobu

Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se
upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé
pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést
stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je
v jejich kompetenci.
Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách
a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner
dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich kompetenci.
Na základě jednání vlády budou pobočky České pošty
od 7 – 8 (dle otevírací doby pošty) do 9 hodin zpřístupněné
pouze občanům nad 65 let. Žádáme všechny ostatní klienty, aby
respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty.
Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování
na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.
Co se týká mezinárodní přepravy vybrané země z důvodu jejího omezení a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky
z dalších zemí. Vyzvali jsme občany, aby nenakupovali zboží na
zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechali
z těchto zemí od jiných odesílatelů nic zasílat. Z daných lokalit do
České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky neodejdou. Zároveň Česká pošta od čtvrtka 19. března
2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do následujících zemí - Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie,
Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie. Česká pošta nemůže
garantovat jejich převzetí cílovou zemí. Vzhledem k aktuálnímu
vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu zemí, kam Česká
pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází.
O dalších přijatých opatřeních Vás budeme neprodleně informovat.
Krizový štáb České pošty
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Zrušené akce v březnu
11.3. One man show Trenér, hledá se nový termín,
vstupenky zůstávají platné

22.3. Dan Bárta a Illustratosphere, hledá se nový termín,
vstupenky zůstávají platné
27.3. Knihovna slavní 130 let + Čtení ke kafi, hledá se nový termín
28.3. Ukliďme svět, ukliďme Česko, bude náhradní termín

Zrušené akce v dubnu

Z důvodu vzniklé situace související s COVID-19 se do odvolání ruší
všechny plánované akce v obci. O náhradních termínech jednáme
a budeme Vás informovat na webu www.kkcrapotin.cz,
www.rapotin.cz nebo na Facebooku.
V případě zrušení akce bude návštěvníkům vráceno vstupné
a v případě, že návštěvníkům nebudou náhradní termíny akcí
vyhovovat z důvodů nemoci, plánované dovolené nebo jiných závažných důvodů, bude také vstupné vráceno.
Dotazy ohledně zrušených akcí na tel. 608 292 980.
4.4.

Setkání seniorů  zrušeno, bude náhradní termín

5.4.

Velikonoční tvoření pro děti, zrušeno

7.4.

Úsměvy Jaromíra Hanzlíka - hledá se nový termín,
vstupenky zůstávají platné

8.4.

Setkání členů „Klubu důchodců“ v hasičárně, zrušeno

10. - 13.4. Velikonoční výstava v galerii Zámeček, zrušeno
18.4.

Vítání občánků, zrušeno, bude náhradní termín

28.4.

Výlet s Astrou, Hanušovická rychta, zrušeno,
bude náhradní termín

7.5.

Výstava Floria Kroměříž - zrušeno,
bude náhradní termín

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 12.3.2020 s ohledem
na stav nouze se do odvolání uzavírá Obecní knihovna Rapotín
a Turistické informační centrum Rapotín.

Mosty na komunikaci
I/11 přes řeku
Losinku a Desnou

Mosty byly zprovozněny v prosinci loňského roku s tím, že práce,
které vyžadují lepší klimatické podmínky, budou provedeny v prvním pololetí 2020.
Dle informací ŘSD ČR, které je investorem akce, v druhé polovině
dubna proběhnou práce na konečné úpravě asfaltu, úpravě krajnic, konečných terénních úpravách a bude provedeno vodorovné
dopravní značení.
Most 11-097 (přes řeku Desnou) nemá opevnění dna, které proběhne v červnu a červenci z důvodu zákazu vstupu do koryta kvůli
zvlášť chráněným druhům živočichů.
Lenka Zindulková

Počasí v Rapotíně

Kronikář obce Rapotín hledá někoho, kdo má doma meteorologickou stanici nebo si dělá záznamy počasí v průběhu roku
v obci Rapotín a byl by ochoten data či záznamy poskytnout
do obecní kroniky.
Kontakt: Lenka Drechslerová, Obecní knihovna Rapotín,
tel. 583 212 531 nebo email: knihovna@kkcrapotin.cz
LD
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Rozmístění
kontejnerů
na BIO odpad

datum
přistavení

datum
vyvezení

ul. Za Hutí

2. 4. 2020

6. 4. 2020

ul. V Aleji (křiž. se Zámeckou ul.)

2. 4. 2020

6. 4. 2020

U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

6. 4. 2020

9. 4. 2020

ul. Školní

6. 4. 2020

9. 4. 2020

ul. U Koupaliště (u domu 249)

9. 4. 2020

14. 4. 2020

sídliště (u kotelny)

9. 4. 2020

14. 4. 2020

žel. zast. Rapotín

14. 4. 2020

16. 4. 2020

ul. Za Humny

14. 4. 2020

16. 4. 2020

ul. Na Soutoku

16. 4. 2020

20. 4. 2020

ul. Lesní

16. 4. 2020

20. 4. 2020

zahrádky u Losinky

20. 4. 2020

23. 4. 2020

ul. Družstevní (obchod)

20. 4. 2020

23. 4. 2020

křiž. Družst. a Vodní ul.

23. 4. 2020

27. 4. 2020

ul. Na Výsluní

23. 4. 2020

27. 4. 2020

ul. U Cihelny

27. 4. 2020

30. 4. 2020

ul. U Lávky

27. 4. 2020

30. 4. 2020

místo

Upozornění

Svoz pytlů s plasty od rodinných
domů proběhne 31. 3. 2020, 14. 4. 2020
a 28. 4. 2020. Svoz probíhá sudý týden
vždy v úterý od 6.00 hod. do 16.00 hod.
Svoz tříděných komodit
plast 1. 4. 2020, 15. 4. 2020, 29. 4. 2020
• papír 9. 4. 2020, 30. 4. 2020

Svoz nádob BIO 240 l
Svoz bude zahájen ve středu
1. 4. 2020 a bude probíhat
pravidelně každou středu
do konce října 2020.

Upozorňujeme občany, že všechny
termíny svozů mohou být změněny
na základě změny situace
v souvislosti s šířením koronoviru
a navazujícími krizovými opatřeními.
O každé změně Vás budeme
informovat prostřednictvím
webových stránek,
rozhlasu, vývěsek a Infokanálu.
Obecní úřad Rapotín
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Blahopřejeme jubilantům

V březnu své významné životní jubileum oslavili:
Bartošová Jana
Horáková Eva Marie Ondráček Miroslav
Dittrich Horst
Klemešová Jarmila
Švéda Jan
Drimajová Věra
Konašková Marta
Žourková Bohumila
Dus Vladimír
Křenková Ludmila
Dušková Zdenka
Minaříková Jana

Římskokatolická
farnost Rapotín

Kostel v Rapotíně je uzavřen, v neděli se nebude podávat
svaté přijímání.  Šumperský kostel je otevřen po celý den
od 8.00 do 18.00 hod.  
Informace pro ty, kteří nemají nikoho, kdo by jim nabídl
pomoc:
Pokud potřebujete pomoc s nákupem či
vyzvednutím léku v lékárně nebo víte, kdo
ji potřebuje, nebojte se zavolat na tel. číslo
731 402 146.
Kněží a jejich spolupracovníci Vám budou
k dispozici. Kdo má Facebook, pokuste se
přihlásit
https://www.facebook.com/farnostsumperk.
Aktuální farní aktuality:
https://www.farnostsumperk.cz/
aktuality-casu-karanteny.html
Slawomir Sulowski

Rapotínští hasiči
distribuovali roušky
občanům nad 65 let

26. března distribuovali rapotínští dobrovolní hasiči respirátory typu
FFP2 občanům Rapotína nad 65 let do místa jejich bydliště. Ostatní občané si mohli vyzvednout ručně šité látkové roušky v sobotu
28. března v jednom ze 4 stanovišť, před hasičárnou na sídlišti
v Rapotíně, u Obecního úřadu Rapotín, u budovy VÚCHS Rapotín
a na parkovišti u restaurace na Nových Domkách.

Knihovny proti viru

Ptáte se, co vám mohou knihovny nabídnout, když jsou
zavřené? Fyzické knihy vám sice domů nepůjčíme, ale
zpřístupňujeme množství elektronických zdrojů, které
můžete zdarma a legálně číst, sledovat nebo poslouchat
online nebo na svých čtečkách a mobilních zařízeních.
Tento portál vznikl jako rozcestník, který vám zjednoduší
vyhledání těchto elektronických dokumentů.

https://protiviru.knihovny.cz/
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V únoru a březnu
jsme přivítali
Odložil Marek

Rada Vladimír Jonáš

Pleyer Petr

Vernerová Anna

Jménem obce srdečně blahopřejeme.

Turistické krásy našeho
údolí byly prezentovány
na veletrhu Dovolená

28. a 29. února se uskutečnil na výstavišti Černá louka v Ostravě
23. ročník veletrhu cestovního ruchu Dovolená. Jedná se o tradiční
a největší výstavu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.
Na veletrhu se prezentovaly kraje, města, regiony, lázeňská místa
a informační centra. Cílem tohoto veletrhu je představit místa
k odpočinku, ale i k aktivnímu trávení volného času a dovolené.
Svazek obcí údolí Desné prezentoval jednotlivé obce svazku na samostatném stánku. Návštěvníkům byly nabízeny trhací mapy, cykloprůvodci, turistické zajímavosti a tipy na výlety.  Personálně propagaci svazku zajišťovaly Ivana Jurková a Markéta Biková. Veletrhu se
zúčastnilo 90 vystavovatelů a navštívilo ho přes 9 000 návštěvníků.
Návštěvníci veletrhu se zajímali o turisticky známá místa – např. Velké
Losiny, Přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, Červenohorské sedlo,
ale také o rozhlednu Bukovku, Andělárium v Rejcharticích, hrobku
Kleinů v Sobotíně, Muzeum silnic ve Vikýřovicích nebo je také zaujala
klidná místa k relaxaci např. Vernířovice či Hraběšice.
Pro návštěvníky svazkového stánku byly připraveny koláčky a ochutnávky čokolády z Velkolosinské pralinkárny a ochutnávky piva Albert
ze sobotínského pivovaru. Děkujeme za poskytnuté produkty, které
bezpochyby zvýšily návštěvnost našeho stánku.
MB

Rapotínské pověsti II.
Mnišská skalka

V Rapotíně se traduje pověst o místě s
ukrytým pokladem - německy se nazývá
Mönnichstein a Němci to chápali tak, že se
jedná o Mnišský kámen. Takto byla pověst
překládána i do češtiny: Mönch = mnich,
Stein = kámen – tedy Mnišský kámen. Při
pohledu na útvar, o němž je řeč, je však výstižnější mluvit o malé skalce. Je však označení Mnišská skalka správné? Asi první, kdo
výklad Mönch = mnich odmítl, byl německý
vlastivědný nadšenec Eduard Böhs. Ten
v kontextu tehdejšího německého vlastivědného poznání výraz „Mönnich“ vysvětlil
tak, že se nejedná o mnicha, nýbrž ďábla,
takže správný název pověsti by měl být
„Čertův kámen“, respektive „Čertova skalka“.
Zde krátce od našeho tématu odbočím.
V jednom německo-českém slovníku jsem
pod výrazem Mönch našel, že toto slovo
znamená v překladu mj. nejen mnicha, ale
také supa. Sup byl synonymem pro označení ďábla a název se užíval proto, že výraz
ďábel neměl správný křesťan vůbec vyslovovat. V němčině má slovo sup podobu
Geier. Pověst o Supím kamenu (německy
Der Geiersteinbei Rabenseifen) se traduje
v Hraběšicích a vypráví o mlynářce, která
se spojila s čertem, který jí slíbil, že pokud
mu upíše svou duši, obstará jí nový mlýnský
kámen. Mlynářka souhlasila s podmínkou,
že čert kámen dopraví před prvním kuropěním. Když ďábel začal úkol plnit, mlynářka se zalekla následků, probudila kohouta
a ten zakokrhal právě ve chvíli, kdy byl čert
s kamenem již jen několik set kroků od mlýna. Ďábel zuřivě kámen odhodil a uháněl
pryč. Pověst o hraběšickém Supím, resp.
Čertově kameni má „po čertech“ pravdivé
jádro. V zemi nějakých 200 metrů před Hraběšicemi by se měl v zemi nacházet kámen,
který frankštátský (dnes novomalínský)
rodák, gymnaziální profesor Franz Lukas,
podrobně popsal v roce 1885 pro Antropologickou společnost ve Vídni a vyslovil
názor, že se nejedná o klasický mlýnský

kámen, nýbrž mlecí kámen na drcení rudy
a řadil ho dokonce do prehistorického období.
Vraťme se k pověsti o Mnišské skalce. Víme,
že se nachází v dolní části Rapotína. Eduard Böhs místo popsal tak, že se nacházelo
necelých pět minut za hospodou U Holuba.
Vedla kolem něho cesta, která byla vytvořená těžbou kamene z Holubího vrchu. Útvar
stojí osamoceně na neobdělávané louce
a v době Böhsova dětství (narodil se v roce
1875) se vypínal do výšky asi 10 metrů –
dnes není ani poloviční. Kolem roku 1890
tehdejší majitel hostince U Holuba vytvořil
poblíž zahradu se stoly a lavicemi, kde hosté ve stínu starých lip popíjeli v pohodě své
sklenice piva. Böhs uvádí, že se ke skalce
jako děti přibližovali se strachem, protože
v ní byly skrýše hadů a jiné havěti. Když
o ní psal v roce 1927, konstatoval, že je
celá pokrytá mechem. Dnes, po téměř sto
letech, má člověk dojem, že se nejspíše jedná o velkou kupu zapomenutého hnoje, porostlou divokou trávou.
Samotná pověst je velmi kratičká a v podstatě se neliší od příběhů o pokladech, které
se otevíraly lidem jen jednou v roce. Mnišská skalka se otevírala jen na Květnou neděli při čtení pašijí. Tehdy si z ní mohli lidé
odnést zlato, stříbro a jiné cennosti. Böhs
uvádí, že neví o tom, že by se to někomu
kdy podařilo. Ostatně, je potřeba mít na paměti, že poklad je zabezpečen i tím, že se
k němu může dostat jen opravdu zbožná bytost. Jenže takový bohabojný člověk
neběhá po krajině, ale v kostele poslouchá
slova evangelijních textů.
Nebyl by to Eduard Böhs, přezdívaný Onkel
(Strýc) Eduard, aby příběh nezlehčil. Chodil
prý do školy s Josefem Mönnichem a neví
o tom, že by rodina měla něco společného se satanem. Na skalku prý v 50. letech
19. století chodil kocour z Nových Domků.
Vydržel tam nepřetržitě, až do chvíle kdy
začala zima a napadl sníh. Böhs nevyloučil,
že se mohlo ve skutečnosti jednat o čertovu babičku nebo jiného jeho příbuzného,

Pohled na Holubí vrch od silnice Šumperská,
šipkou je označena Mnišská skalka – foto 2020.
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protože pro ďábla přece není
nic nemožné. Je třeba dodat, že by nebylo vhodné měnit tradovaný název pověsti
o Mnišské skalce na Čertovu skalku - jakkoliv
je toto označení opodstatněné.
Mönnichstein v dolní části Rapotína je zaznamenán na mapě obce z roku 1739.
Geometr Glaubitz ovšem na mapě zakreslil
ještě jeden Mönnichstein, který se s největší pravděpodobností nachází v místech, jež
je dnes nazýváno Skalní krčma – znalkyně
rapotínského prostředí Františka Kalbáčová
lokalitu uváděla jako Mönnichloch - Mnišskou sluj. Ve starých německých pomístních názvech Rapotína se setkáme navíc
ještě s místem zvaným Mönnichgraben, jež
lze přeložit jako Mnišská rokle. Nachází se
za Rejchartickým potokem severovýchodně od silnice na Rejchartice.
Rapotínským pověstem se věnovali manželé Kalbáčovi. Zmíněná Františka Kalbáčová je na konci 80. let minulého století
posílala pražské národopisné společnosti.
K Mönnichsteinu v horní části Rapotína zaznamenala pověst o skřítkovi Grünhütlovi.
Jedná se o složeninu slov Grün (= zelený)
a Hüte (= klobouk), takže volně přeloženo
se jednalo o skřeta „Zeleného kloubouka“,
který poklad hlídal. F. Kalbáčová vycházela z německých pověstí, jež najdeme např.
v knížce Gustava   Mikusche, která byla
vydána v roce 1892 a roku 2009 vyšla
v českém překladu. Příběh o Grünhütlovi je
v české verzi uveden pod názvem Pověst
o Minichově kameni u Velkých Losin. Mikusch se ovšem v umístění pověsti do Velkých Losin jednoznačně zmýlil. Navíc oblékl
skřítka Grünhütla do mnišské kutny a na
hlavu mu narazil zelený klobouk. I pověsti
musí mít jistou logiku – cožpak by mnich
mohl nosit klobouk ? Mniši se v minulosti
nacházeli jen v Šumperku a není známo,
že by měli něco společného s Rapotínem.
S čerty je to ovšem jinak, ti, jak by řekl Böhs,
byli a jsou všude.
Drahomír Polách

Mnišská skalka – foto 2020.
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Rapotínský spolek
přátel historie

Rapotínský spolek přátel historie  MAGNA MORAVIA zahajuje letos
svou dvacátou první  sezónu. Spolek představuje červený mušketýrský pluk švédského generála Johana  Banera. Mušketýři vystupují oblečeni a vyzbrojeni  dle dochovaných historických pramenů uniforem,
mušket a pobočných zbraní. Pluk vystupuje samostatně s ukázkami
bojových formací a taktik, taktéž se účastní historických rekonstrukcí bitev nejen v naší vlasti, ale i v zahraničí. Mušketýrský pluk se již
představil ve Francii, Polsku, Německu, Slovensku, na Ukrajině i v
Rusku. Kromě bitevních ukázek pluk vystupuje i s vlastním scénickým
programem. Na letošní rok mají připravený nový scénický program
navazující na historické události v našem kraji  z období třicetileté války. Pluk je již bitvami prořídlý a je připraven naverbovat nové vojáky.
Proto, chlapci a muži, neváhejte vstoupit do řad mušketýrů.
Zájemci o šerm, střelbu a historii neváhejte, pište na magnamoravia@seznam.cz, nebo volejte na 777 911 122.
Budete srdečně vítáni.
Miroslav Bartoš,
předseda spolku

Pochovávání basy

Dne 7. března se uskutečnilo tradiční Pochovávání basy. Pořadatelé velice děkují všem sponzorům za bohatou tombolu.

Martin Čech,
SDH Rapotín
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Spolek rodičů Údolí Desné
Turisťáček se vydal do Losin

Patnáctého dne únorového měsíce se naše skvělá turistická
parta vydala, dá se říci, na „malou procházku“. A to z Rapotína do
Velkých Losin. Všichni jsme se sešli u školy v Rapotíně a pěkně
zvesela, podél řeky Desné, si všichni vychutnávali příjemné
počasí, a to téměř jarní! Ve Velkých Losinách v restauraci Istria
děti ocenily jejich tolik milovanou pizzu. Cestou domů jsme se
ještě zastavili v Areálu zdraví. Děti si vyzkoušely cvičící stroje
a užily si společné chvíle na dětském hřišti. Ráda bych vám
všem popřála krásné blížící se jaro a budeme se těšit na další
společné chvíle s naším „Turisťáčkem“.
Klára Matějčková,
Spolek rodičů Údolí Desné

ZŠ a MŠ Údolí Desné
Knihovna
Měsíc březen je známý jako Měsíc knihy.
Proto nejstarší děti z MŠ Skleněnka Rapotín
navštívily 10. března  rapotínskou knihovnu.
Paní knihovnice je seznámila s prostředím
knihovny, představila jim zajímavé knihy
pro děti a na závěr si děti mohly vyzkoušet, jak probíhá půjčování knih v knihovně.
Z knihovny se děti vrátily nadšené a ve
školce vyprávěly mladším kamarádům, jak
to bylo v knihovně prima.
Děkujeme paní Drechslerové za milou besedu.
J. Gőbelová, P. Navaříková

Dopoledne ve školce

Masopust v MŠ
Děti poznávaly planety
V únoru k nám do Rapotína zavítalo na
naše pozvání mobilní planetárium Morava,
které se věnuje vzdělávání žáků a dětí
přímo na školách. Všechny třídy 1. stupně
spolu s dětmi z MŠ Skleněnka zhlédly
poučné dokumenty o vesmíru. Děti byly
z programu nadšeny, velkým zážitkem pro
ně byla i samotná nafukovací 4,5 metrů
vysoká kopule uprostřed školní tělocvičny.
mg
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ZŠ a MŠ Údolí Desné
VÁS ZVE NA

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
PRO ŠKOLNÍ ROK 202/2021

Koná se v pondělí 4. května 2020

od 13.00 do 16.00 hodin na pracovištích
MŠ Beruška

Petrov nad Desnou 87

MŠ Skleněnka
Rapotín 556

MŠ Sluníčko

Petrov nad Desnou 171

ŠKOLA RODINNÉHO TYPU

ZVE VŠECHNY BUDOUCÍ PRVŇÁČKY NA

ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. třídy – ZŠ a MŠ Údolí Desné

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Na základě opatření MŠMT ze dne 18. března 2020 k zápisům do ZŠ
pro školní rok 2020/2021 rozhodla ředitelka svazkové školy ZŠ a MŠ
Koná se v úterý 14.4.2020.
Údolí Desné takto.

Zákonný zástupce dítěte předloží k žádosti:
- sůj občanský průkaz
- očkovací průkaz dítěte
- rodný list dítěte

Zápis k povinné Zápis
školníproběhne
docházce na
proběhne
v souladu s právními
pracovištích
předpisy v termínu:
ZŠ Rapotín a ZŠ Sobotín

1. 4. - 17. 4. 2020 – DISTANČNÍ
v době od 13.00 – 17.00 hodin.
PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE

Zákonní zástupci
sebou schránky:
přinesou uiydsst
svůj
- do datové schránky
školy – IDsdatové
- e-mailem sobčanský
uznávaným
elektronickým
podpisem
průkaz
a rodný list
dítěte. (nelze poslat
jako prostý email) – na email: martin.gronych@skolydesna.cz
Na všechny děti i jejich rodiče se těší pedagogický sbor.
- POŠTOU – obálky s dokumenty budou zaslány na adresu
trvalého bydliště dětí

14. 4. - 17. 4. 2020 – OSOBNÍ PODÁNÍ
– (13.00 – 16.00h) – ZŠ Rapotín

Osobní podání proběhne jen na základě telefonické či emailové dohody daného termínu a času. Místo pro osobní podání je stanoveno
pro obě pracoviště (Rapotín, Sobotín) pouze na ZŠ Rapotín, Školní
195. V případě osobního podání žádosti je nezbytné organizovat
jejich příjem tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob
v prostorách školy. Přednostně využívejte distanční předání
dokumentace.
Telefonní kontakt - info, dotazy – 774 401 708
Emailový kontakt – martin.gronych@skolydesna.cz
Adresa pro příjem žádostí:
ZŠ a MŠ Údolí Desné, Školní 195, 788 14 Rapotín
Zákonní zástupci všech předškoláků ve spádové oblasti ZŠ a MŠ Údolí
Desné (Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, Vernířovice)
budou obesláni na adresu trvalého pobytu dětí dopisy s potřebnou
dokumentací a s pokyny k zápisu k plnění povinné školní docházky.
Totéž se týká i dětí s přiznaným odkladem školní docházky
a dětí nadaných. Zápis lze také provést i u dětí mimo spádovou
oblast. Požadovanou dokumentaci lze také stáhnout na webových
stránkách školy www.skolydesna.cz, v záložce Zápis do 1. třídy.

e se na vás
m
í
š
...
Tě Kamarád, kamarád,
to je ten, koho mám rád.
Pomůže mi, poradí, po tváři mě pohladí.
Všichni jsme tu kamarádi a máme se rádi.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
Vážení rodiče budoucích prvňáčků.

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 „Be Bold“, 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.
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Hurá do školy

ZŠ a MŠ Údolí Desné dne 25. 2. 2020 pořádala besedu nejen
pro rodiče předškoláků svazkových mateřských škol pod názvem
„Hurá do školy“. Besedu zajistili a zorganizovali zástupce ředitelky
pro 1. stupeň ZŠ Martin Gronych a zástupkyně ředitelky pro MŠ
Ivana Hudcová.
Této akce se zúčastnili Iva Vepřeková za Pedagogicko-psychologickou poradnu Šumperk, učitelka ZŠ Rapotín Martina Galbavá
a zástupce pro 1. stupeň ZŠ Martin Gronych, učitelky ze svazkových mateřských škol a rodiče předškolních dětí.
Na besedě se rodiče dozvěděli zajímavé informace týkající se vstupu dítěte do 1. třídy ZŠ. Iva Vepřeková seznámila rodiče s pojmem
„školní zralost“. Jedná se o vývojový stav dítěte, který mu umožní
bez obtíží se začlenit do školního procesu. Upozornila rodiče na
důležité oblasti vývoje dítěte (oblast emocionální, rozumovou, řečovou, tělesnou), na které je důležité se zaměřit. Kladla důraz na
vzájemnou spolupráci rodičů s učiteli. Vysvětlila rodičům, co by
měl předškolák zvládat před vstupem do 1. třídy (např. rozeznávat
zvuky, slabiky, jednotlivé hlásky apod.). U předškoláka je důležitá
sociální a pracovní zralost – dokázat zvládat své city, komunikovat
s vrstevníky, s dospělými, samostatně plnit úkoly atd. Iva Vepřeková přinesla rodičům na ukázku několik odborných knih, které si
mohli prohlédnout a seznámila je s jejich obsahem.
Paní učitelka Martina Galbavá předala rodičům zajímavé informace
a zkušenosti týkající se výuky v 1. třídě. Rodiče budoucích školáků
se v krátkosti dozvěděli, jaké budou děti potřebovat pomůcky pro

vstup do 1. třídy a na co se mají zaměřit.
Martin Gronych seznámil rodiče s potřebnými informacemi o zápisu do všech základních svazkových škol a o odkladu školní docházky. Vysvětlil rodičům v jakých případech žádat o odklad školní
docházky – kdy je to nutné a kdy naopak ne. Kladně vyhodnotil
spolupráci všech základních a mateřských škol Údolí Desné a zmínil také velkou podporu zřizovatele v oblasti výchovy a vzdělávání.
Potěšil nás zájem rodičů o tuto akci i její kladné hodnocení, a proto
ji plánujeme uskutečnit i v příštím školním roce. Těšíme se na další
příjemnou spolupráci.

Ivana Hudcová

Účast žáků ZŠ a MŠ Údolí Desné na soutěžích
dané téma vytvořit co nejlepší prezentaci v programu Prezi. Výsledv rámci projektu IKAP
ky prezentací žáků hodnotila porota sestavená z učitelů středních
Také v tomto školním roce se naši žáci zapojují do společného projektu IKAP, v jehož rámci spolupracujeme s VOŠ a SPŠ Šumperk.
Kromě návštěv  projektových dnů (jako např. Den středoškolákem,
který letos proběhl 24. února) se zapojili do několika soutěží a dosáhli
v nich výborných výsledků.

Dne 23. 1. 2020 se tři žáci 9. ročníku naší školy – Marek Bartel,
Jakub Driemer a Michal Navrátil účastnili soutěže „Prezentuj moderně“ v rámci projektu IKAP na VOŠ a SPŠ Šumperk. Utkali se zde
s dalšími žáky základních škol ze Šumperka a okolí. Úkolem bylo na

škol zapojených do projektu IKAP. Naši žáci se umístili na 1. místě
a odnesli si ze soutěže kromě velmi dobrého pocitu z vítězství i velký
dárkový koš. Blahopřejeme.

Dne 18. 2. 2020 se dva žáci Robotického kroužku – Daniel Šik, Arian
Jaroslav Aigl – účastnili soutěže „Robotický den s průmyslovkou“
a umístili se na výborném 3. místě.
Dne 30. 1. 2020 proběhla soutěž „Programování s microbitem“
a další výborné umístění – 3. místo - Jakub Driemer.
Markéta Mátychová

Okresní kolo soutěže
„Vůně dřeva“

Dne 21.2.2020 se tři žáci naší školy zúčastnili  soutěže „Vůně dřeva“,
která se konala ve středisku Střední školy železniční, technické
a služeb v Rapotíně. Během soutěže se projevily výborné technické
schopnosti všech tří žáků, jejichž výrobky byly velmi dobře ohodnoceny. Všichni tři získali hodnotné ceny.    
1. místo Matouš Kulich
2. místo Rudolf Vintrlík
4. místo Adam Churavý
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Svatopluk Pospíšil
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Lyžařský výcvik pátých tříd
Žáci pátých tříd svazku Údolí Desné základní školy Rapotín
i Sobotín absolvovali lyžařský kurz těsně po jarních prázdninách,

v termínu 10. – 14. února 2020. Letos v počtu 28 žáků, z nichž
poprvé na lyžích stálo 6 dětí. Snowboardové družstvo bylo tvořeno 8 dětmi, až na jednoho si děti své dovednosti jen zdokonalily.
Výuka probíhala pod vedením lyžařské školy SKII RAAN, vždy 2
hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne. V průběhu výuky měly
děti možnost posvačit a napít se. Na obědy jsme chodili do penzionu Oáza. Zde byla možnost po obědě chvíli spočinout, zahrát hry
nebo si jen povídat.
Přes pondělní nepřízeň počasí, kdy nám střídavě pršelo, sněžilo,
zafoukalo a místy zasvitlo, nám po zbytek týdne svítilo sluníčko
a teploty byly příjemné. I sněhové podmínky byly obstojné. Svah
byl ráno vždy perfektně připraven.
V pátek všichni lyžaři projeli slalom, z důvodu těžších sněhových
podmínek se uskutečnil v dopoledních hodinách. Odpoledne
pak děti ukázaly rodičům své dovednosti v živém slalomu. Po celý
týden vše probíhalo podle plánu, neřešili jsme žádné kázeňské
přestupky. Děti poslouchaly své instruktory, mnohé se zdokonalily
v lyžování a nově zrození lyžaři se těší na další lyžování.
Kateřina Anna Píšková

Zimní turnaj mužů
v Mohelnici

TJ Jiskra Rapotín : TJ Maletín 2:2 (1:1)
Fotbalisté Rapotína a Maletína si na zimním turnaji v Mohelnici připsali první bod. Ve vzájemném utkání upekli remízovou dělbu, kterou šlo vzhledem k průběhu zápasu označit za spravedlivou. Souboj
dvou týmů z I.A třídy byl vyrovnaný herně i výsledkově. Skóre se
poprvé měnilo v desáté minutě, kdy se ujala exekuce trestného kopu
v podání rapotínského Jankoviče. Úspěšně ji provedl z pětadvaceti
metrů. Maletínská skvadra přispěchala s rychlou odpovědí. Ševčík
se dostal k zakončení ve velkém vápně a dobře trefený balón přikurtoval k tyči. Brankář Skýva nemohl mít nejčistší svědomí. Další změna stavu se udála až po hodině hry. Matušík se vložil do dlouhého
centru od Jankoviče a z prostoru pokutového území vrátil svým barvám ztracené vedení. Jenže Maletín i tentokrát srovnal velmi rychle.
O dvě minuty později se při zahrávání standardní situace zaskvěl
Daniel Beran.
TJ Jiskra Rapotín : Tatran Litovel 2:2 (2:2)
Druhý zápas na turnaji v Mohelnici, druhá remíza 2:2. Fotbalisté Rapotína po úvodní dělbě s Maletínem sehráli solidní partii s účastníkem krajského přeboru. Po otevírací půlhodině ji měli rozehranou na
vítězství. Probíhala teprve osmá minuta. Po vysunutí od Hudce utekl
litovelské obraně rychlík Šebela, jenž podél bezmocného brankáře
otevřel skóre – 1:0. Podruhé se měnilo za asistence Matušíka. Ten
našel ve velkém vápně neuhlídaného Kobzu, jehož jednoduché „ťuknutí“ pravačkou dostalo Hanáky do ještě větších nesnází. Vylízali se
z nich za nechtěné asistence rapotínského gólmana Filipa Skývy.
Ještě předtím, než mu vypadl míč z rukavic při chytatelném pokusu
z hranice šestnáctky, zvyšoval na 3:0 opět Šebela. Tomu ale tentokrát nebylo přáno, radost mu překazil nad hlavu zvednutý praporek
pomezního arbitra. Mával se ofsajd. Skýva nemohl mít čisté svědomí
ani za dalších pět minut. Po malé domů tak dlouho váhal, až ho
„zbavil starostí“ atakující protihráč. Druhý gólový dáreček posunul
průběžný stav do remízové podoby. Po přestávce se na další úpravy čekalo marně. Rapotín měl mírně navrch a při dvou možnostech
aktivního Šebely nebyl daleko od toho, aby si přivlastnil lajdácky
promrhaný náskok. Tři minuty před vypršením základní hrací doby
se mohl stát oslavovaným hrdinou dorostenec David. Ve vápně se
šikovně uvolnil a smolně orazítkoval tyč. Chybělo několik decimetrů!
SK Sulko Zábřeh : TJ Jiskra Rapotín 2:4 (0:1)
Fotbalisté Rapotína se v přípravných zápasech nebojí vůbec nikoho.
Že se musíme postavit týmu z vyššího soutěžního patra? No a co!
V Mohelnici si poradili se zábřežským Sulkem, jemuž nasázeli čtyři
„fíky“. V turnajovém duelu byli od počátku aktivnější. První odměny
se dočkali ve čtrnácté minutě. Jurka našel Matušíka, jehož levačka
napálila balón přesně k tyči. Zábřehu další varování nestačilo. Jakmile stejný střelec orazítkoval tyč, přihlásil se o slovo Martin Kobza.
Po úniku Šebely překonal mladého brankáře Schuberta šikovným
přehozením. A když dvacet minut před koncem zaplul do sítě
i trestný kop Jankoviče z osmnácti metrů, zdálo se, že není co řešit.

Rapotínský exekutor ošálil postavenou zeď
i zarmouceného gólmana. Přestože se favorit z krajského přeboru dokázal přiblížit
na nejtěsnější kontakt, dorovnaní nabrané
ztráty vyhlížel marně. S definitivní platností
ho dorazil „angličan“ vykouzlený forvardem
Kobzou.
TJ Jiskra Rapotín : SKP Slovan Moravská Třebová 1:2 (0:1)
Fotbalisté Rapotína vyběhli proti Moravské Třebové s několika
uzdravenými hráči. V předešlých dnech a týdnech pobývali na zaplněné marodce, která byla v jednu chvíli narvaná k prasknutí. Na
Moravské Třebové bylo znát, že působí o třídu výš. Počínala si důrazněji a úvodní část probíhala za její mírné převahy. Ke gólu se ale
dopracovala jen proto, že si při malé domů hrubě nevyhověli stoper
Juráš a brankář Skýva. Útočník soupeře byl u míče rychleji a mohl se
těšit z hodně laciného gólu. Filip Skýva podruhé tahal balón ze své
sítě ve chvíli, kdy byla nad jeho síly zákeřná exekuce trestného kopu.
Polovysoký projektil zaplul za záda vytáhlého gólmana s výraznou
pomocí neplánované teče, k níž došlo v postavené zdi. Rapotín se
vrátil do přetahované o příznivější výsledek v 65. minutě. Jankovič se
rozběhl k povedené individuální akci po pravé straně, které nescházelo k naprosté dokonalosti vůbec nic.
FK Mohelnice : TJ Jiskra Rapotín - zrušeno
Naše poslední utkání turnaje bylo na základě přijetí krizového opatření a vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky s platností
od 12. března 2020 zrušeno.
V zimní přestávce se podařilo „A“ tým mužů posílit o níže uvedené
hráče.

Jakub Štěpán
(1988) z TJ Libina
Milan Stratil

Radek Najman
(1988) z FK
Velká Bystřice

Martin Kobza
(1998) ze Sokolu
Velké Losiny

POZOR!! Na základě přijetí krizového
opatření a vyhlášení nouzového stavu
vládou České republiky s platností
od 12. března 2020, jsou všechna
soutěžní utkání řízené Olomouckým krajským
fotbalovým svazem do odvolání odložena.
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