Rapotínské
Noviny
OBEC RAPOTÍN •

04/2020

•

ročník: 21

Uzavření Šumperské
ulice str. 2
Prodloužení termínu
úhrady poplatků str. 3
Návrat dětí do MŠ a ZŠ str. 11

Uzavření mostu u kostela

Oprava přejezdů

Od 11. května 2020 dojde k uzavření mostu u kostela.
Pro pěší a cyklisty bude zpřístupněna dřevěná lávka
z ulice Na Soutoku. Objízdné trasy povedou dle přiloženého plánku. Všechny objízdné trasy budou řádně
značeny.

Z důvodu realizace údržby geometrických parametrů koleje trati
Petrov nad Desnou – Rapotín zastávka – Rapotín – Velké Losiny
dojde k omezení provozu a uzavírkám níže uvedených železničních
přejezdů:

Upozorňujeme občany, že může dojít ke změnám ze strany zhotovitele.
Obecní úřad Rapotín

      	
1 silnice I/11 u skláren dne 27. 5. 2020 od 21.00 do 05.00 hodin
   	
2 místní komunikace V Aleji dne 25. 5. 2020 od 08.00 do 16.00
hodin
3 místní komunikace U Koupaliště dne 25. 5. 2020 od 08.00 do
 	 16.00 hodin
4 místní komunikace Za Humny dne 26. 5. 2020 od 08.00 do
16.00 hodin
5 silnice III/01121 v Petrově nad Desnou dne 26. 5. 2020 od
 	 08.00 do 16.00 hodin
Upozorňujeme občany, že může dojít ke změnám ze strany zhotovitele.
Obecní úřad Rapotín
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Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 15. května 2020.

Distribuce roušek

Dne 16. 4. 2020 předal starosta obce Bohuslav Hudec
300 ks látkových roušek Nemocnici Šumperk a 200 ks
PONTIS Šumperk o.p.s.
Roušky byly distribuovány i do Domova Paprsek, p.o. v Olšanech,
do Smíšeného zboží Jahn, COOP Jednoty a zdravotního střediska
v Rapotíně.
Dle možností také zásobujeme dezinfekcí rukou místní provozovatele obchodů a restauračních zařízení, kteří mají v době nouzového
stavu otevřeno výdejní okénko.
Pokud máte o látkovou roušku zájem i Vy, kontaktujte Denisu
Baženovovou na tel. čísle 773 792 550.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na šití roušek podíleli.
Vaší pomoci si moc vážíme!
Obecní úřad Rapotín

Odečty elektroměrů

7. 5. - 21. 5. 2020 budou prováděny
pravidelné odečty elektroměrů.
Tímto Vás žádáme o umožnění
volného přístupu k elektroměru.

„Klub důchodců“

V měsíci květnu 2020 se setkání
členů nekoná. Termín setkání
po prázdninových měsících bude sdělen
v srpnových Rapotínských novinách.

Částečné uzavření Šumperské ulice
Od 11. května do 19. 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.

Od 8. do 12. června a jeden den v termínu od 15. do 19. června
(bude upřesněno) 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.
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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. Upozorňujeme občany, že může dojít ke změnám termínů ze strany
zhotovitele.

Obecní úřad Rapotín

Prodloužení termínu
úhrady poplatků
Upozorňujeme občany, že z důvodu
epidemiologické situace se termín úhrady
poplatků za svoz komunálního odpadu
a za psy za období roku
2020 prodlužuje do 30.11.2020.
Poplatky lze uhradit v současné době
bezhotovostně na účet č. 1905621359/0800,
VS – číslo domu, do poznámky uvést
jaký poplatek hradíte
(SKO 2020 – uvést všechna jména za koho
platíte nebo PES 2020).
Platby v hotovosti nepřijímáme do odvolání.
Obecní úřad Rapotín

Stavební
práce v rámci
protipovodňových
opatření pokračují

V omezené míře pokračuje realizace protipovodňových opatření.
Intenzivně se pracuje v Petrově nad Desnou na stavbě protipovodňové zídky a drenážního systému. Dále probíhají dokončovací
práce na mostě na ulici Polní, 11. května bude most zprovozněn.
Dále se pracuje u jezu Červený Dvůr, kde probíhají dokončovací
práce na rybím přechodu a zemní práce.
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

Zrušení zastupitelstva
Na základě pokynů a doporučení
Ministerstva vnitra České republiky
a v souvislosti
s usnesením Vlády ČR
o vyhlášení nouzového stavu
ze dne 12. 3. 2020
zrušil starosta obce Rapotín
3. zasedání Zastupitelstva
obce Rapotín, které se mělo
konat dne 22. 4. 2020.
Náhradní termín včetně programu
veřejného zasedání bude včas
zákonným způsobem zveřejněn.

Obecní úřad Rapotín
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Úřední hodiny Obecního úřadu Rapotín
Po 8.00 – 11.30h

Obecní knihovna Rapotín a Turistické informační centrum
Rapotín zahájily provoz 29. 4. 2020. Otevírací doba bude
zatím omezená, a to po-pá, 9.00-11.30 a 12.30-15.30 hod.
Sobota, neděle a svátky - ZAVŘENO.

12.30 – 15.30h

Út 8.00 – 11.30h 12.30 – 15.00h
St 8.00 – 11.30h

12.30 – 15.30h

Čt 8.00 – 11.30h

12.30 – 15.00h

Podmínky provozu: vstup povolen pouze s rouškou, nutnost dodržování rozestupů 2 metry a nejvýše 1 zákazník/čtenář v místnosti. U vstupu
obdrží uživatelé hygienické rukavice a na místě bude dostupná i desinfekce rukou.
Provoz bude určen jen pro vrácení a zapůjčení knih, vrácení vstupného na
zrušené akce v KKC a podání základních informací. Nebude možné se déle
zdržovat v prostorách knihovny a TIC. WC bude pro veřejnost uzavřeno.
Obecní knihovna Rapotín - telefon 583 212 531, knihovna@kkcrapotin.cz
TIC Rapotín telefon - 583 212 211, ic@kkcrapotin.cz.
Úřední hodiny jsou platné do odvolání.

Pá ZAVŘENO

Žádáme občany, aby přicházeli na úřad
jen v neodkladných záležitostech.
KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE A VEDENÍ OBCE:
Jméno

Funkce

Telefon

podatelna
Martina Šeflová

asistentka starosty, Czech POINT, ověřování

588 884 413

kancelar.starosty@rapotin.cz

Jitka Hlošková

hlavní účetní

588 884 409

jitka.hloskova@rapotin.cz

Lenka Buňková

účetní bytového hospodářství,
pokladna OÚ, poplatky za odpad a psy

588 884 402

lenka.bunkova@rapotin.cz

Blanka Csölleová

rozpočtář – ekonom, správa majetku obce,
evidence obyvatel, skládka

588 884 401
602 565 997

blanka.csolleova@rapotin.cz

Darina Franková

referent výstavby, správa pozemků, správa hřbitova,
správa místní komunikace, veřejné zakázky

588 884 406
778 474 456

darina.frankova@rapotin.cz

Ing. Bohumil Pochop

investiční referent

588 884 405
724 050 417

bohumil.pochop@rapotin.cz

Denisa Baženovová

personalista, mzdová účetní, archivace

588 884 403

administrace@rapotin.cz

Mgr. Lenka Zindulková

referent životního prostředí

588 884 411
724 747 527

lenka.zindulkova@rapotin.cz

Ing. Blanka Jiroušková

finanční referent – dotace

588 884 410

blanka.jirouskova@rapotin.cz

Mgr. Bohuslav Hudec

starosta obce

588 884 414
777 357 327

bohuslav.hudec@rapotin.cz

Ing. Markéta Csölleová

1. místostarostka obce

588 884 412
778 421 008

marketa.csolleova@rapotin.cz

Vítězslav Hofer

2. místostarosta obce

588 884 417
777 355 588

vitezslav.hofer@rapotin.cz

Rapotínští hasiči čistí
komunikace

Sbor dobrovolných hasičů Rapotín zhotovil čelní mycí lištu, která byla
připevněna na původní hasičské vozidlo tovární značky T148. Tímto vozem bude v obci probíhat dle potřeby čištění komunikací, které
byly znečištěny při stavbě protipovodňových opatření.

SDH Rapotín
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E-mail

588 884 400
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Úpravy bikrosové dráhy

Pěkné počasí předešlých dní umožnilo spolku B4 Team Šumperk
upravit bikrosovou dráhu u STS v Rapotíně. Členové spolku odvedli
skvělou práci a my jim za to děkujeme.

Obecní úřad Rapotín

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.
4. 4.

Setkání seniorů, zrušeno, bude náhradní termín

7. 4.

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

18. 4.

Vítání občánků, zrušeno, bude náhradní termín

28. 4.

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

30. 4.

Pálení čarodějnic, zrušeno

1. 5.

Vzpoura nevěst, zrušeno, vstupné se bude vracet

7. 5.

Výstava Floria Kroměříž - zrušeno,
bude náhradní termín

Výstava květin a floristiky – Galerie
30.-31. 5. Zámeček, zrušeno

Zrušené akce v březnu
11. 3.

One man show Trenér, hledá se nový termín,
vstupenky zůstávají platné

Rozmístění
kontejnerů
na BIO odpad

datum
přistavení

místo

datum
vyvezení

VÚCHS (odpočívadlo před mostem)

30. 4. 2020

4. 5. 2020

ul. Nová

30. 4. 2020

4. 5. 2020

ul. Pod Holubím vrchem

4. 5. 2020

7. 5. 2020

Nové Domky

4. 5. 2020

7. 5. 2020

ul. Za Hutí

7. 5. 2020

11. 5. 2020

ul. V Aleji

7. 5. 2020

11. 5. 2020

U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

11. 5. 2020

14. 5. 2020

ul. Školní

11. 5. 2020

14. 5. 2020

ul. U Koupaliště (u domu 249)

14. 5. 2020

18. 5. 2020

sídliště (u kotelny)

14. 5. 2020

18. 5. 2020

žel. zast. Rapotín

18. 5. 2020

21. 5. 2020

Dan Bárta a Illustratosphere, nový termín 10. 9.,
22. 3.
vstupenky zůstávají platné

ul. Za Humny

18. 5. 2020

21. 5. 2020

27. 3. Knihovna slaví 130 let + Čtení ke kafi, nový termín 2. 10.

ul. Na Soutoku

21. 5. 2020

25. 5. 2020

28. 3. Ukliďme svět, ukliďme Česko, bude náhradní termín

ul. Lesní

21. 5. 2020

25. 5. 2020

zahrádky u Losinky

25. 5. 2020

28. 5. 2020

ul. Družstevní (obchod)

25. 5. 2020

28. 5. 2020

křiž. Družst. a Vodní ul.

28. 5. 2020

1. 6. 2020

ul. Na Výsluní

28. 5. 2020

1. 6. 2020

Výdej kompostu a odběr
nebezpečných odpadů
a elektroodpadů

V pátek 8. 5. 2020 od 8.00 – 12.00 hod. bude na Centrálním sběrném dvoře v Rapotíně probíhat pro občany
Rapotína výdej kompostu.
Kompost bude vydáván zdarma. Pokud si občan naloží kompost
sám, neplatí žádný manipulační poplatek, lopaty budou na místě
k dispozici. Na místě bude také k dispozici nakladač, který Vám
kompost cca za 30 Kč naloží do Vašeho vozíku.  Kompost bude vydáván oproti občanskému průkazu a každý občan si může odvézt
pouze jeden vozík kompostu.
Na Centrálním sběrném dvoře v Rapotíně také v tento den můžete odevzdat nebezpečný odpad (např. barvy, zářivky, pneumatiky,
oleje apod.) a velkoobjemový elektroodpad (např. pračky, ledničky,
televize, mikrovlnné trouby, vyřazené elektronářadí apod.)

Svoz pytlů s plasty od rodinných domů
proběhne 12. 5. 2020 a 26. 5. 2020.
Svoz probíhá sudý týden vždy
v úterý od 6.00 hod. do 16.00 hod.
Svoz tříděných komodit
plast 13. 5. 2020, 27. 5. 2020
• papír 21. 5. 2020

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

Obecní úřad Rapotín

Rapotínské noviny
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Blahopřejeme jubilantům

V dubnu své významné životní jubileum oslavili:
Bartoš Jiří
Lišivka Jan
Štajgl Josef
Hezká Božena
Mašlej Jiří
Urbanová Anna

Vojáčková Jaroslava
Jménem obce srdečně blahopřejeme.

Blahopřání

Dne 26. 4. 2020 oslavila krásné životní jubileum 92 let paní
Lidmila Černohousová.
Přejeme jí hodně zdraví, pohodu, spokojenost a štěstí.
Za sociální komisi Ludmila Černohousová.

Blahopřání
Dne 21. 4. 2020 oslavila 80. narozeniny
paní Anna Urbanová.
Do dalších let jí přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za sociální komisi
Milena Sehnalová.

Blahopřání

Blahopřejeme k dovršení významného životního jubilea
85 let panu Václavovi Šťastnému, bývalému starostovi obce
Rapotín, který se zasloužil o její rozkvět.
Přejeme mu hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.
Vedení obce Rapotín a sousedé.
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Blahopřání

V sobotu 11. dubna 2020 uplynulo 50 let ode dne, kdy si
řekli ano Miroslav Křenek a Ludmila Kašíková.

Dále nesli životem v lásce a porozumění nejen společné příjmení, ale i všechny běžné radosti, starosti, výchovu svých
dvojčat a později i jejich dětí. Celou dobu žijí u nás v Rapotíně, a tak se ve čtvrtek 9. 4. 2020 s velkou gratulací dostavil
starosta Bohuslav Hudec spolu se členkou sociální komise Hanou
Maierovou. Vzhledem k nynější situaci setkání proběhlo na
terase před domem a v rouškách.
Přejeme manželům Křenkovým mnoho společných let
prožitých ve zdraví a pohodě.

Rapotínské pověsti III.
Pověst o skřítkovi Grünhütlovi

V březnovém povídání o rapotínských
pověstech jsem uvedl, že se další Mönnichstein (Mnišská skála) nachází v místech
dnešní Skalní krčmy. Podle německé kroniky obce se jedná o Mönnichloch (=Mnišskou sluj). Františka Kalbáčová vysvětluje
dnešní název tím, že se zde scházela a bavila u táboráků rapotínská mládež. V roce
1988 popsal místo v okresních novinách
Naše slovo Edvard Maděra, jehož, jakožto nadšeného speleologa, přilákala i tato
skalní dutina. Uvedl, že podle kroniky se
na úpatí Bukového kopce nacházela velká
jeskyně, která se prý zřítila a zůstala po ní
jen dutina o délce 5,8 m, šířce 5,2 m a výšce asi 4 m. Maděra uvádí, že se nejednalo
o jeskyni, nýbrž pozůstatek lomu, v němž se
hornina těžila tzv. komorovým způsobem.
Dnes vede k místu slepá odbočka žlutého turistického značení a prostor je vybaven ohništěm a dřevěnými lavičkami.
Na směrovníku je uvedeno, že se jedná
o pozůstatek těžby nečistého mramoru,
a že podle pověsti (sic!) se zde setkávali
a hodovali loupežníci. Pokud jde o těžbu
kamene, tu zde prováděli zajisté Žerotínové
– naposledy asi Jan Ludvík, když ve 30. letech
18. století stavěl u losinského zámku barokní zahradu. Mimochodem, prostor Bukového kopce, u jehož paty se Mnišská skála se slují nachází, se již na mapě panství
z roku 1739 nazýval Bukovým lesem (byl to
žerotínský majetek) a na vojenské mapě asi
z roku 1768 je zde zachycen Bukový vrch,
takže dnešní název má historické opodstatnění. V 19. a do poloviny 20. století byl kopec totiž nazýván Karlsberg (Karlův vrch),
podle Karla III. Boromeje z Lichtenštejna,

Mnišská skála (Mönnichstein)
s Mnišskou slují (Mönnichloch),
dnešní Skalní krčma – foto 2020.
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který v roce 1802 koupil velkolosinské panství.    
V pověsti se vyskytuje skřítek s nepřeložitelným jménem Grünhütl (něco
jako „Zelenoklobouk“), který střežil poklad
ukrytý v jeskyni. Byl trpasličí postavy, oděné v mnišské kutně a na hlavě měl zelený
klobouk. Rád prý pozoroval hrající si děti,
v jiné verzi se objevoval mezi rolníky na
poli, předpovídal jim budoucnost, někdy
je obdaroval a zase zmizel ve skále. Sluj
s pokladem se otevírala jednou v roce o Velikonocích. Františka Kalbáčová uváděla ve
svém podání příběhu, že se jednomu chudému člověku z Losin podařilo do otevřené
chodby vstoupit a v jeskyni spatřil nesmírné
poklady. Do cesty se mu sice postavil černý,
výhružně vrčící pes, ale muž ho odvážně
obešel a do vaku začal brát zlato, stříbro
a drahé kameny. Když pytel naplnil k prasknutí, spatřil další hromadu, v níž se mu drahocennosti zdály být lepší, takže předměty
z vaku vysypal a nabral nové. Takto si počínal i u třetí a čtvrté hromady a teprve poté
se konečně vydal k východu. Bylo však pozdě! Pes zmizel a vchod do jeskyně se uzavřel. Marně muž naříkal a proklínal všechny poklady. Po roce se skála opět otevřela
a muž prchal bez všech drahocenností ze
sluje ven.
Podobný poklad by se měl podle Františky Kalbáčové nacházet pod Zámeckým
vrchem (tedy Strážníkem). Je v něm komnata, v níž sedí na stoličce zámecká komtesa a na stříbrném kolovrátku přede zlaté
nitě. Kolem ní sedí další dámy a za nimi stojí
rytíři.
Pověst o skřítkovi Vleznazádovi
V německém podání se pověst jmenuje
„Aufhocken“, což je do češtiny krkolomně
přeložitelná složenina – zkrátka lepší odpovídající výraz než „Vleznazáda“, jsem
nebyl schopen domyslet. Příběh, který zaznamenaly mj. ve své knize pověstí sestry
Rotterovy, vychází z toho, že v Rapotíně
existovala stezka nazývaná „Kostelní cesta“ („Kirchsteig“), která vedla od zdejší fary
do Rejchartic. Spisovatelky její existenci

vysvětlovaly tak, že po ní do
rapotínského chrámu chodili rejchartičtí věřící v době, když ještě u nich v obci nebyl
kostel. Skutečností však je, že v Rejcharticích byl kostel již v roce 1350, zatímco
o faře v Rapotíně v té době není nic známo.
Logicky je ovšem zřejmé, že fara v Rapotíně by měla být starší než stejná instituce
v odlehlejších lesích. Název „Kostelní cesta“
vznikl nejspíš proto, že zpřístupňovala polnosti a lesy severozápadně od obce, které
patřily k rapotínské faře.
Rarach Vleznázada se na kostelní cestě usadil, přestože její název má zbožnou
podstatu. Jeho oběťmi byly chudé domkařky, jež chodily do lesů sbírat chrastí, které
odnášely do svých bídných příbytků. Každá
žena se snažila pochopitelně svázat co největší otep, kterou si pak dala na záda a vydala se k domovu. Náklad však po krátkém
čase ztěžkl, takže ženština začala klopýtat
a jen stěží udržovala rovnováhu. V tu chvíli se objevil Vleznazáda a vyhoupnul se na
otep a tam se usadil. Jednalo se o mužíčka,
jenž stěží dosahoval výšky malého dítěte
a na první pohled se jevil jako roztomilá
bytost. Ale běda! Když se nešťastnici dostal
na její náklad a ona se ho snažila setřást,
začal se kolébat, houpat na popruzích otepi
a přitom se radostně chichotal a výskal. Žena
se musela posadit na mez a odpočinout si.
V tu chvíli se Vleznazáda někam vytratil, ale
sotva se žena opět vydala na cestu, zase se
jí usadil na chrastí. Zprvu tam seděl klidně,
ale za nějakou chvíli začal opět rošťačit.
Takto to trvalo až do chvíle, kdy se před ženou objevil Rapotín a ona začala pospíchat
z kopce dolů do vsi. V tu chvíli Vleznazáda
z chrastí seskočil a s potměšilým hihňáním
zmizel.
Pověst je po výtce realistická. Při pohledu na mapu zjistíme, že v místech, kudy
vedla dnes již zaniklá kostelní stezka, asi
500 metrů před Rapotínem, terén klesá
k obci přes dnešní sportovní areál postupně o nějakých 50 metrů, zatímco předchozí
část cesty vedla pozvolna po vrstevnicích.
Drahomír Polách

Horní část Rapotína s Bukovým vrchem (Buchberg)
- výřez z mapy vojenského mapování kolem roku 1768.

•
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Zásady bezpečnosti
pro uživatele informačních
technologií II. díl: hesla
Vaše hesla by pro vás měla být stejně důležitá, jako klíče od vašeho
domu. Jsou? Znám odpověď většiny z vás, a nevyčítám vám to. Je
však nutné hned na začátku zcela jasně uvést to, že si nezodpovědným chováním k vašim heslům můžete přivodit velmi nepříjemné
následky. V tomto díle se podíváme na to, co udělat, aby se nic takového nestalo. Navážeme tedy na myšlenku, kterou končil první díl
této série, tedy že prevence je zásadní. A rozhodně se není nutno
bát, nepůjde o nic složitého.

Nepodceňujte rizika

Heslo slouží jako prostředek autentizace. Jinými slovy, říkáte pomocí
něj: „Hej, tohle jsem opravdu já a důkazem je to, že znám tohle
heslo.“ Pokud vaše heslo zjistí někdo jiný, tak může tvrdit úplně tu
stejnou věc a druhá strana (např. informační systém či aplikace) mu
to bude věřit. V závislosti na tom, kam se útočník dostane, pak může
provádět celou řadu činností, kterými vás rozhodně nepotěší.
Zcela vážně, útočníkům jde nejčastěji o finančním zisk, takže v „nejlepším“ případě přijdete pouze o své peníze. Zdaleka však nejde o
jediný motiv. Někteří útočníci můžou chtít získat vaše citlivá data, jiným může jít o pomstu či poškození vaší reputace. Známé jsou ale i ty
případy, kdy útočník doslova ukradne identitu oběti a páchá pomocí
ní nelegální činnost. Pokud by vás zajímalo, jak útočník vlastně vaše
heslo zjistí, tak má více možností. Může například pomocí počítače
automaticky zkoušet různé kombinace. Reálně může vyzkoušet tisíce hesel během jedné minuty. Jiný způsob může spočívat v hádání
vašeho hesla na základě znalostí, které se mu o vás podaří získat.
Důležitější než znát typy útoků, je pamatovat si, že pokud se k vašim heslům nechováte zodpovědně, tak tím vždy útočníkovi velmi
usnadňujete celé jeho snažení.
Tip: Vyzkoušejte si následující nástroj: https://haveibeenpwned.
com/. Jedná se o databázi kompromitovaných účtů. Jednoduše
zadáte e-mailovou adresu a zjistíte, jak je na tom váš účet. Nástroj je bohužel pouze v angličtině.

Tvorba hesel

Dobré heslo je silné a zapamatovatelné. Možná jste už na některých stránkách viděli, že musí obsahovat minimálně 8 znaků různých
typů. Jde o překonaný přístup, který vede ke tvorbě hesel, které se
těžko pamatují lidem, ale jednoduše se hádají strojům.
Pro tvorbu hesla platí, delší heslo je vždy lepší než krátké heslo se
speciálními znaky na předvídatelných místech. Možná si teď říkáte, že si už máte problém zapamatovat 8 náhodných znaků a víc si
jich zapamatovat nezvládnete. To nevadí, vůbec nemusíte. Využitím
následujícího postupu vytvoříte hesla, která jsou v současné době
prakticky neprolomitelná a zároveň dobře zapamatovatelná.

Prolomení takových hesel by skrze útok hrubou silou (automatizované hádání hesel počítačem) trval několik milionů let.  Pro srovnání,
heslo ve stylu X58zgTcv! by trvalo prolomit přibližně čtyři týdny. To
znamená, že navrženým způsobem dokážete vytvořit silnější a zapamatovatelnější hesla.
Tip#2: Vyzkoušejte si, jak dlouho by trvalo prolomit vaše heslo na
https://howsecureismypassword.net/ Stránka je sice také anglicky, nicméně lze ji účinně využít i bez znalosti angličtiny.

Zodpovědná práce s hesly
Teď už tedy máme vytvořené silné heslo. Naším cílem nyní je, aby jej
nikdo nikdy nezjistil. Obecně si pamatujte, že heslo je jako kartáček
– vyberte si ten nejlepší, s nikým jej nesdílejte a občas jej vyměňte.
Podrobněji mezi základní pravidla zodpovědné práce s hesly patří:
•

Nemít jednoduché heslo. To znamená zcela předvídatelná hesla
ve stylu: heslo123, vaše jméno a datum narození, jména či narození vašich dětí, jméno vašeho psa, název oblíbeného fotbalového klubu apod. Podle průzkumů lidé tato hesla volí vůbec
nejčastěji a útočníci to vědí.

•

Hesla měňte. Je dobré si spojit změnu hesel s nějakým konkrétním obdobím v roce.

•

Nikam si je nepište, mezi vůbec největší prohřešky patří hesla
nalepená na monitoru počítače!

•

Nikomu je nikdy nesdělujte. Ani partnerovi! Bez výjimky. Tečka.

•

Neopakujte hesla. Minimálně ne u nejdůležitějších účtů. Pokud
máte hesel opravdu moc, tak si na internetu (např. na technet.cz)
vyhledejte informace o tzv. správcích hesel. Jde o speciální programy, které si pamatují všechna hesla za vás. Dobré zkušenosti
mám zatím se službou LastPass.

•

Nepoužívejte funkci prohlížeče „zapamatovat si heslo“. Rozhodně se tomu vyvarujte u nejdůležitějších účtů (e-banking, citlivé informace apod.) Nikdy ji nevyužívejte na počítačích, ke kterým má přístup více lidí.

•

U nejdůležitějších účtů využívejte dvou faktorovou autentizaci. To znamená, že kromě hesla využíváte ke svému ověření
i druhý způsob. Obvykle jde o kód, který vám přijde na mobilní
telefon.

Závěrem

Informace, které jste se v tomto článku získali, vám nebudou mnoho
platné, pokud se nepromítnou do vašeho chování. Proto teď hned
vyberte alespoň tři účty, jejichž zneužití by pro vás představovalo
nejvyšší riziko (např. e-mail, e-banking, Facebook), posuďte, zda se k
jejich heslům chováte dostatečně zodpovědně a případně proveďte
potřebné změny.
Martin Horák

•  	 Vyberte si čtyři náhodná slova.
• 	 Přidat můžete také některé další znaky, jako jsou čísla či interpunkční znaménka. Pokud je navíc použijete uprostřed slova, tak
útočníkovi velmi znesnadníte situaci. Speciálním znakem může
být už většinou i mezera.
• 	 Eventuálně můžete zvolit určitou frázi, část písně či citát, případně jejich kombinace. Jen si vždy dejte pozor, aby nešlo o něco, co
je pro vás charakteristické, a tedy jde dobře uhodnout.

Příklady dobrých hesel:
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
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Zpravodajhesloclanek123pamet!
Kedsemjabyl18rokumladenec.
Kdojinemujamukopa,tensklizibouri!
CestadoZarosicmacca25KM.
Kremilek sel na hody a tam spadl do vody.
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- placená inzerce -

Postup je následující:

Uzavření knihovny a informačního centra

Z důvodu prevence možného šíření onemocnění novým typem coronaviru COVID-19
s důrazem na maximální ochranu lidí byla
knihovna spolu s informačním centrem uzavřena od 13. března do 28. dubna.
Proč tato opatření? Vir se může přenášet
i na knize a podle odborných studií mohou
koronaviry zůstat na povrchu infekční až
9 dní. Manipulace s knihami tak pro Vás
představuje potenciální riziko. Jde především
o Vaše bezpečí a zdraví. Z toho důvodu je pozastaven provoz knihobudky u KKC Rapotín.

31. března byl v knihovně vyčištěn koberec
panem Martinčíkem a knihovna se opět celá
rozzářila.

Průběžně byly nakupovány nové tituly do
knihovny, takže čtenáři se mohou těšit na
novinky.

Všechny výpůjčky budou zatím čtenářům
automaticky prodlužovány.
Oslava 130 let knihovny, která měla proběhnout   27. 3., byla zrušena a bude se konat
2. října. Takže je na co se těšit.
LD

A co se dělo v knihovně, když bylo zavřeno?
Neplánované uzavření knihovny vedlo
k tomu, že proběhla tzv. čistka, bylo vyřazeno
přes 400 knih, které již byly opotřebované,
zastaralé či nějakým způsobem poškozené
(hlavně dětské knihy), a v regálech se opět
udělalo nějaké místo.

Obecní knihovna Rapotín
Nové tituly v knihovně

Bizarní povídky
Olga Tokarczuková
Deset povídek, každá v
úplně jiném prostoru. Volyň během vpádu švédských vojsk, současné
Švýcarsko, vzdálená Asie,
imaginární místa. Díky proměnlivému rytmu povídek
si čtenář ani na chvíli nemůže být jistý, co se stane na další stránce.
Autorka nás vyvádí z rovnováhy, vystrkuje
z komfortní zóny a ukazuje, že svět je čím
dál méně srozumitelný. Prvky grotesky, černého humoru, fantastiky a hororu odhalují,
že nic v realitě není takové, jak to na první
pohled vypadá.
Úniková hra
Megan Goldinová
Vincent, Jules, Sylvie a Sam
jsou ambiciózní a úspěšní investiční bankéři, dokonale přizpůsobení životu na Wall Street, kde
se hraje hra plná úskoků
a zastrašování. Jediné, na
čem záleží, jsou peníze,
a kdo se chce dostat až na vrchol, musí být
ochoten pro to udělat cokoliv. Jednoho dne
dostanou všichni čtyři pozvánku na teambuildingovou akci, ze které se vyklube úniková hra. Brzy se ocitají v temném uzavřeném prostoru, ve kterém začnou vyplouvat
na povrch temná tajemství.
Moderní česká cukrařina
Josef Maršálek
Pečte a inspirujte se recepty uznávaného mistra
cukráře. Josef Maršálek
vyzradil svá sladká tajemství a sepsal 47 skvělých
receptů – nechte se vést
jeho radami a inspirujte se
triky, které v praxi používá. Jak rafinovaně
vylepšit laskonky, žloutkové řezy či větrníčky? Do kterého zákusku přidat špetku pepře nebo chilli?

Rapotínské noviny
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Pro děti a mládež:

Bůh v troskách
Kate Atkinsonová
Román navazuje na knihu
Život za životem a autorka
obrací pozornost k Ursulinu milovanému mladšímu
bratrovi Teddymu – adeptu
básnictví, pilotovi bombardéru RAF, manželu a otci
– a sleduje ho na jeho cestě mezi nebezpečími a pokroky 20. století.
Navzdory tomu, co zažil v bitvách druhé
světové války, bude pro Teddyho nejtěžší
prožít budoucnost, v niž ani nedoufal.

Čtyřlístek
a kouzelný klobouk
Tato komiksová kniha obsahuje dva příběhy. V prvním příběhu s názvem Kouzelný klobouk se Čtyřlístek
setká s tajemným duchem.
Díky jeho klobouku se pak
ocitne v pohádkovém světě, kde zažije jedno velké a
napínavé dobrodružství. V druhém příběhu
s názvem Televize Čtyřlístek si pak naši
kamarádi zkusí, jaké to je, stát se majiteli
vlastní televizní stanice.

Fáma
Lesley Kara
Svobodná matka Joanna
se z Londýna přestěhovala
do přímořského městečka,
kde chce začít nanovo. Aby
se lépe seznámila s místními, rozhodne se přihlásit
do čtenářského kroužku.
A právě zde bez nějakého
rozmyslu vypustí, co se doslechla: že prý
zde žije žena, která jako mladá zabila malého chlapce. Pro ospalé městečko je to velké
sousto a jeho obyvatelé začnou okamžitě
spekulovat, o koho se jedná. A brzy se také
začnou navzájem obviňovat...

Jenom ponožky nestačí
Mark Lowery
Dojemně komický příběh
o dospívání pro všechny,
kdo přežili pubertu. Život
Michaela je v troskách.
Jeho kámoš ho zatáhl do
skandálu s dívčí šatnou,
starší bratr chodí s holkou jeho snů, a když se
jednou Michael vrátí dřív
domů, zjistí, že z jeho rodičů se stali vyznavači nudismu a máma kvůli tomu dokonce
strávila noc v base! Podle učitelů má Michael problémy a tak mu naordinují pravidelná sezení se školní poradkyní a rádoby
pohodovým„psychoušem“.

Dějiny města Šumperka
Franz Harrer
Dějiny města Šumperka
(Geschichte der Stadt
Mährisch - Schönberg)
napsal šumperský rodák,
německý regionální vlastivědný badatel Franz Harrer (1869–1951). Harrer
byl členem místního muzejního spolku a rovněž
inicioval vznik městského archivu. Studiem archivního materiálu i muzejních sbírek
načerpal rozsáhlé znalosti z městské
historie, jež zúročil v bohaté a cenné publicistické činnosti (1917–1944).

Duben 2020

Jak to chodí v psí školce
Iva Gecková
Začtěte se do pohádkových příhod psích předškoláků! V téhle školce si
budete připadat jako v psí
grotesce. Malý pejsek Bobeš jde poprvé do školky
mezi ostatní štěňátka. Paní
učitelka, velice elegantní a
náramně upravená fenka
afgánského chrta, všechny učí společně
jíst, plavat, zahrabávat kostičky a spořádaně se venčit na procházce. Všechna štěňátka jsou moc šikovná, jen ten Bonifác…
LD
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ZŠ a MŠ Údolí Desné informuje
Jak je to s návratem žáků a dětí do ZŠ a MŠ ?
Dne 11. 3. 2020 byla nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR ukončena prezenční výuka na všech typech škol v ČR, byla tedy zakázána
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a to do odvolání. Následným vyhlášením nouzového stavu
vládou ČR bylo doporučeno zřizovatelům o zvážení uzavření i škol
mateřských. ZŠ a MŠ Údolí Desné tedy nebyla výjimkou a v rámci
prevence šíření onemocnění Covid-19 všechny objekty mateřských
škol uzavřela také.
V současné době v návaznosti na průběh epidemie se řeší harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství. MŠMT ve spolupráci
s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology vypracovali tzv. uvolňovací scénář. Do škol se tedy budou moci na dobrovolné bázi vrátit
žáci prvních stupňů základních škol. Rozhodnutí o návratu dětí do
mateřských škol je pouze na straně zřizovatele, který vychází z doporučení dotčených institucí.

A jaká je tedy konkrétní situace v ZŠ a MŠ Údolí Desné?
Mateřské školy Údolí Desné - Skleněnka, Beruška a Sluníčko
Svazek obcí Údolí Desné ve spolupráci se ZŠ a MŠ Údolí Desné znovuotevře svazkové mateřské školy v pondělí 18. 5. 2020.
V současné době čekáme na metodiku ministerstva školství, která
upřesní provoz mateřských škol, aby se ochránilo zdraví dětí i zaměstnanců a byla zajištěna přísná hygienická pravidla a jejich následné dodržování. Tato metodika by měla být vydaná do konce dubna.
Pro děti v mateřských školách nebude zatím zajištěna strava, protože
neznáme podmínky zajištění provozu jídelen. Provoz školního autobusu nebude prozatím realizován.

Bude také vypracován dotazník pro zákonné zástupce dětí, pomocí
kterého budou vedoucí učitelky začátkem května zjišťovat zájem
rodičů o docházku dětí do MŠ. Proto žádáme rodiče o sledování
webových stránek mateřských škol, kde vás budeme průběžně
informovat.

Základní škola Údolí Desné – pracoviště Sobotín, Rapotín
Od pondělí 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků
prvních stupňů na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.
Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin
pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků
a jejich rodinných příslušníků bude nadále pokračovat i distanční výuka. Dle doporučení bude počet žáků ve školní skupině maximálně 15,
složení skupiny bude neměnné a vzájemný kontakt skupin bude omezený. Podrobnější metodika prezenčního nepovinného vzdělávání by
měla být zpracována ministerstvem školství koncem dubna. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu
a ve společných prostorách bude u všech osob povinné nošení roušky
a důsledné dodržování hygienických nařízení. Školní družiny, školní
kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nebudou povoleny. Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak vzájemné
oddělení jednotlivých skupin. V současné situaci se stravování žáků
ze strany školní jídelny ZŠ a MŠ Údolí Desné realizovat nebude.
Doprava žáků školním autobusem nebude prozatím probíhat.
Stejně jako v mateřských školách bude vypracován dotazník pro zákonné zástupce žáků, pomocí kterého budou třídní učitelé začátkem
května zjišťovat zájem o docházku žáků 1. stupně do ZŠ. Proto žádáme rodiče o sledování webových stránek www.skolydesna.cz, kde
vás budeme průběžně o všem informovat.
Vedení ZŠ a MŠ Údolí Desné

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné informují rodiče, kteří mají zájem o zápis dítěte
do MŠ Skleněnka Rapotín, Sluníčko a Beruška Petrov nad Desnou, že vzhledem
k situaci šíření koronaviru BUDE ZÁPIS PROBÍHAT BEZ DĚTÍ.
Podrobnější informace k zápisu jsou vyvěšeny na webové stránce školy - www.skolydesna.cz.
Těší se na Vás kolektivy učitelek MŠ.

ZŠ a MŠ Údolí Desné
VÁS ZVE NA

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Koná se v pondělí 4. května 2020

od 13.00 do 16.00 hodin na pracovištích
MŠ Beruška

Petrov nad Desnou 87

e se na vás
m
í
š
...
Tě
Rapotínské noviny

•

Duben 2020

MŠ Skleněnka
Rapotín 556

MŠ Sluníčko

Petrov nad Desnou 171

Kamarád, kamarád,
to je ten, koho mám rád.
Pomůže mi, poradí, po tváři mě pohladí.
Všichni jsme tu kamarádi a máme se rádi.
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Magna Moravia
sezonu nezahájí

ZUŠ PAMFILIA VYHLAŠUJE

Rapotínská skupina přátel historie MAGNA MORAVIA novou
21. sezonu nezahájí. Vládní omezení díky epidemii koronaviru nám
prozatím neumožňuje vystupovat. Nic nám ovšem nebrání seznámit čtenáře s akcemi, které jsme absolvovali dříve. Jednou z velmi
zajímavých akcí je účinkování na Valdštejnských slavnostech ve
Frýdlantě, které se konají pravidelně jednou za dva roky. Součástí
dvoudenních slavností je rekonstrukce bitvy vojsk Albrechta
z Valdštejna proti švédským vojskům, která je vyvrcholením celých
slavností. V bitvě vystupují nejlépe vybavené a nejlépe vycvičené
skupiny historického šermu z celé republiky, ale i skupiny z Německa a Polska. Valdštejnských slavností se pravidelně účastníme již
14 roků. V průběhu slavností se účastníme i průvodů, ve kterých
se prezentují všechny vystupující  skupiny historického šermu. Nejpůsobivější je noční pochodňový průvod, který po celé jeho trase
od frýdlantského zámku až na náměstí před radnici lemují zástupy
nadšených diváků. V příštích letech se budeme opět účastnit této
prestižní akce.

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁPIS
A TALENTOVÉ
ZKOUŠKY
DO HUDEBNÍHO
OBORU

STŘEDA � PÁTEK

3.�5. 6. 2020

měly by se děti
zabývati uměním.
J. Á. Komenský

14:30�18:00
V ZUŠ PAMFILIA
LÁZEŇSKÁ 238, VELKÉ LOSINY

Více než učením,

nebo
po domluvě
na 775 343 242
Mgr. Petra Akritidu, DiS.

�DŮM SLUŽEB, 1. PATRO�
v těchto dnech probíhají

Přihlášky vyplňte na

Miroslav Bartoš,
předseda spolku

www.zuspamfilia.cz

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Výkonný výbor FAČR ukončil amatérské
soutěže, pohár se odkládá

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval,
že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době
i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko.
Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních
měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl
VV FAČR o následujících opatřeních:
Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na
celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí
zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020.
Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se
Soutěžním řádem.
Pro zachování prostupnosti amatérských a profesionálních soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 se pro losovací aktiv organizovaný ŘKČ A ŘKM stanoví nejzazší termín 15. srpna 2020.
Semifinálová a finálové utkání MOL Cup (původně 22. dubna
a 20. května) se sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán
soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.
Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.
Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné
pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.
Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke dni 8. 4. 2020 a rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 a souvisejícími opatřeními.

„Nešlo čekat dál a situace se už musela řešit.
Mrzí mě, že nám nebylo umožněno dohrát
naše soutěže, ale pokud říkáme všichni, že
je zdraví v tuto chvíli jednoznačně na prvním místě, musíme se
tím stejně jednoznačně řídit i v našich rozhodnutích. Co se týká
dohrání pohárové sezóny, v tuto chvíli bohužel nelze predikovat
nic konkrétního, ale jsme připraveni na situaci a její vývoj reagovat
a program MOL Cupu tak dohrát. Samozřejmě záleží na případném restartu a termínové listině profesionálních soutěží, ale rádi
bychom pohárový ročník zakončili ryze sportovní cestou někdy
v průběhu června,“ dodává k rozhodnutí VV FAČR předseda
asociace Martin Malík.
Pro případ, že by byl povolen vstup do areálu TJ Jiskra, ale nadále
by trval v ČR stav nouze, byl vyhotoven „krizový“ rozpis tréninků
všech týmů. Vypracovaný je tak, aby se v jednom čase na hřišti
a v kabinách potkalo co nejméně lidí. Mezi tréninky je 45 minutová
pauza na výměnu týmů, která by měla stačit.
Rozpis je závazný a platný od 23. března 2020. Žádám tímto o jeho
dodržování!
Děkuji za pochopení a spolupráci.

V minulém čísle RN jsme uvedli nesprávný rok narození (1988)
hráče Jakuba Štěpána, který přichází z TJ Libiny. Omlouváme se
a opravujeme na rok správný (1991).
Milan Stratil

Rozpis tréninkových jednotek týmů, na období vyhlášeného nouzového stavu v České republice, s platností od 23. března 2020
Jiskra Rapotín
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

muži "A
17.45 - 18.45

muži "B
19.30 - 21.00

dorost "A"

dorost "B"
16.00 - 17.00

18.00 - 19.30
18.15 - 19.30

žáci

přípravka

14.30 - 15.30

16.15 – 17.15

16.00 - 17.30
17.30 - 19.00

17.15 - 18.45

19.30 - 20.30

15.45 – 16.45
15.00 - 16.30
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