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Blesková povodeň se
prohnala částí Rapotína
V noci z neděle 7. června na pondělí 8. června část Rapotína zasáhla blesková povodeň. Prvním tokem, který se v údolí Desné
rozvodnil, byl Klepáčovský potok a říčka Merta. Na řece Mertě byl
od 21.20h vyhlášen III. povodňový stupeň. V Koutech nad Desnou
stoupla hladina řeky Divoké Desné o něco později, třetí povodňový stupeň byl vyhlášen ve 22.10h. Z důvodu technické odstávky
horní nádrže PVE Dlouhé stráně nebylo možné dále zadržovat
vodu v dolní nádrži a Krajský úřad Olomouc povolil mimořádnou
manipulaci vodního díla. Do přehrady po desáté hodině večer natékalo z přítoků 30 m3/s a hrozilo zde přelití vody bezpečnostními
přelivy. PVE Dlouhé stráně začala upouštět 27 m3/s.
Povodeň v obci Rapotín zasáhla cca 25 nemovitostí, k přelití vody
došlo v místech snížených břehů probíhající stavby protipovodňových opatření. Voda také odnesla provizorní lávku pro pěší
z Rapotína do Petrova. Při povodni pomáhaly jednotky dobrovolných hasičů z Rapotína, Velkých Losin, Temenice a Petrova nad
Desnou. Zhotovitel stavby OHL ŽS nasadil všechnu techniku, kterou měl na stavbě k dispozici včetně techniky subdodavatelů. Za
pomoc všem patří velký dík, jejich rychlý zásah zachránil některé
nemovitosti, kterých se povodňová vlna tedy nedotkla, a škody
napáchané vodou mohly být mnohonásobně větší. Ze zatopených
sklepů a garáží hasiči odčerpali vodu ještě v noci. Odstraňování
bahna a úklid probíhal během pondělí.
Obecní úřad Rapotín

Rapotínské noviny vysoutěžily 1. místo
v Olomouckém kraji

Spolek Kvalikom, který se zaměřuje na efektivitu komunikace veřejné správy s veřejností, vyhlásil na začátku roku soutěž Radniční listy roku 2020. Abychom věděli, jak Rapotínské noviny
obstojí v konkurenci ostatních obecních a městských zpravodajů,
přihlásili jsme je do této soutěže. Rapotínské noviny se umístily
v kategorii od 2 do 10 tis. obyvatel na 1. místě v okrese Šumperk a postoupily dále do krajského kola, kde jsme se umístili
opět na 1. místě v Olomouckém kraji. To nám zajistilo postup
i do celostátního kola, kde jsme na první pozice nedosáhli.
Redakční komise obdržela bodové i slovní hodnocení poroty.  
Rapotínské noviny byly hodnoceny jako kvalitní a jejich celkové

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 15. července 2020.

zpracování je podle poroty na skvělé úrovni.  Porota ocenila přehledné a čisté grafické zpracování. Co naše noviny podle poroty
postrádají je edukativní obsah, například příběhy rodáků, výtažky
z kroniky či environmentální osvětu.
„Rozmanitost obsahu je dána i tím, že se na psaní článků podílí
nejen redakce, ale i školská zařízení, místní spolky a organizace,
případně příspěvkové organizace atd. To ale není vždy automatické a značí to, že má periodikum dobré renomé a jsou mu ochotni
věnovat čas nejen čtenáři, ale i autoři textů“, uvedla porota ve svém
písemném hodnocení.

MB

Ze života rapotínských hasičů

Poslední květnový den roku 2020 jsme byli Obcí Rapotín požádáni
o dohled a o pomoc při pálení klestí a sušin na Rapotínské stráni,
což jsme samozřejmě přijali, a navíc jsme mohli vyzkoušet naši
novou techniku v terénu a při akci.
Od začátku měsíce června máme opravdu hlavně díky vodě
napilno.

Začalo to 7. 6. 2020 někdy kolem 21.30 hodiny, kdy jsme byli
Operačním střediskem Olomouckého kraje svoláni k výjezdu na
čerpání  vody v zaplavených místech rapotínského náměstí  Svobody. Podobných událostí ten večer bylo mnoho. Na naši základnu
jsme se vrátili až v 6.30h ráno. Den pokračoval akcí začínající kolem 11h, kdy jsme vyjížděli na pomoc s úklidem bahna, naplavenin a dalšího čerpání vody z rapotínských garáží, sklepů a studní.
Hned další den jsme museli kolem 14.30h opět vyrazit na čištění 
kanalizačních výpustí  v ulicích Rapotína, a to opět na náměstí 
Svobody, Družstevní, Vodní a Polní ulici. Následující den ve středu 9. 6. 2020 jsme byli Operačním střediskem Olomouckého kraje
opět svoláni k rychlému výjezdu na bleskovou pomoc při akutních
záplavách v obcích Šumvald a Břevenec na Uničovsku. V této oblasti jsme „makali“ celkem tři nekonečné dny. Čistili jsme od bahna
a naplavených věcí domy, kdy jsme z nich vyklízeli mnohdy zcela zničený nábytek a zařízení, dále pak přilehlé zahrady a studny,
které  jsme zároveň i dezinfikovali. Byli jsme lidem postiženým

Poděkování
rapotínským hasičům

Vedení obce tímto děkuje zasahujícím členům Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Rapotín za obětavý přístup při řešení
bleskové povodně v obci ve dnech 7. a 8. června.
Vedení obce Rapotín

Hlasujte v soutěži
Ceny za přínos v oblasti
životního prostředí
Olomoucký kraj vyhlašuje již druhý ročník Cen za přínos v oblasti životního prostředí. Obec Rapotín byla
nominována v kategorii Voda – Cena za dlouhodobý
přínos za realizaci projektu protipovodňových opatření na obou březích řeky Desné.
Ceny budou uděleny ve 4 kategoriích, z nichž každá je rozdělena
do dvou podkategorií - za dlouhodobý přínos a za významný
počin v loňském roce. Vybrané kategorie jsou voda, ovzduší,
odpadové hospodářství, ekologie a životní prostředí.
O vítězích rozhodne veřejnost prostřednictvím internetového hlasování, které bude spuštěno 1. července na webu
www.cenykraje.cz. Hlasovat můžete pod uvedenou e-mailovou
adresou v rámci jedné podkategorie pouze jednou, celkem tedy
napříč celou soutěží Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti
životního prostředí lze hlasovat 8 krát. Hlasování bude ukončeno
23. srpna.
Finalisty vybral Olomoucký kraj, především ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje na základě povědomí o aktivitách jednotlivých
zařízení.
MB
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nečekanými přívaly vody ve všem nápomocni. Musím přiznat, že
jsme si opravdu sáhli až na dno fyzických, ale i psychických sil.
Vidět bezmocné, zcela vyčerpané obyvatele a jejich vodou zničené 
domovy, není  hezký  pohled. Přejeme všem Břevenečákům,
Šumvaldským i ostatním, kteří  byli nečekaným přívalem vody
postiženi, pevné zdraví a také pevné nervy.

Jiří Doležel,
SDH Rapotín

Rekonstrukce
Šumperské ulice

Práce na rekonstrukci ulice Šumperské stále pokračují. V průběhu měsíce července bude provedeno barevné vodorovné značení, značení v plastu (tzv. patníky), protismykové povrchy před
přechody pro chodce a také budou osazeny dopravní značky.
Provoz v obou směrech již zůstane zachován, pouze po dobu výše
uvedených prací bude částečně omezen.
MC

Jak to letos bude
s Rapotínskými
slavnostmi?

Vedení obce Rapotín se rozhodlo, že letošní Rapotínské slavnosti,
které se měly konat v termínu 14. 8. -15. 8. 2020, neproběhnou
z důvodu zamezení šíření viru SARS-CoV-2.
Naplánováno je pouze LETNÍ KINO, které se uskuteční ve dnech
14. - 15. 8. Páteční večer bude promítán animovaný dobrodružný
film pro diváky všech věkových kategorií „YETI: Ledové dobrodružství“. V sobotu zveme všechny fanoušky Bruce Springsteena na
hudební film WESTERN STARS. Promítání bude začínat ve 20.30h
na zeleném plácku za KKC Rapotín. Vstupné bude zdarma a občerstvení bude zajištěno. V případě nepříznivého počasí se bude
promítat v sále KKC Rapotín.
Fanoušky volejbalu zveme na již 8. ročník volejbalového turnaje
„O POHÁR STAROSTY – memoriál Pavla Žerníčka“, který
proběhne v sobotu 15. 8. 2020 v areálu TJ Jiskra Rapotín.
Farní pouť se uskuteční v neděli 16. srpna u kostela Nanebevzetí
Panny Marie a fary. Podrobný program k pouti bude v Rapotínských novinách č. 7.
LD
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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 17. června proběhlo 4. zasedání zastupitelstva obce v letošním roce, na němž
zastupitelé schválili následující usnesení:
• Celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce Rapotín za rok 2019 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2019, a to bez výhrad.
• Uzavření, obsah a znění Dodatku č. 5 ke
Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30. 9.
2016 mezi půjčitelem Obcí Rapotín, se
sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín,
IČ: 00635901, zastoupená Bohuslavem
Hudcem, starostou obce, a vypůjčitelem Základní školou a Mateřskou školou
Údolí Desné, se sídlem Šumperská 775,
788 14 Rapotín, IČ: 71340874, zastoupenou Evou Bicanovou, ředitelkou, kterým se snižuje hodnota vypůjčeného
majetku o vyřazený movitý majetek.
• Rozpočtové opatření č. 3/2020.
• Účetní závěrku Obce Rapotín za rok
2019 dle protokolu o schvalování účetní
závěrky Obce Rapotín za rok 2019.
• Smlouvu o zápůjčce uzavíranou mezi
Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská
775, 788 14 Rapotín, IČO: 635901,
zast. Bohuslavem Hudcem, starostou

obce, Obcí Vikýřovice, se sídlem Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, IČO:
635898, zast. panem Václavem Mazánkem. Účelem zápůjčky je financování
projektové přípravy akce: „Přírodě blízká
protipovodňová opatření na řece Desné
ř. km 12,088 - 14,231“.

skokatolická
farnost
Rapotín, se sídlem
Družstevní 122, 788 14
Rapotín, využila všech možných vyhlášených dotačních programů a podala
věcně správně žádosti o dotace na tento
projekt.

• Uzavření, obsah a znění Dodatku č. 1
ke Smlouvě o partnerství a spolupráci č.
2/2019 sepsaného mezi Obcí Rapotín,
Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou   Bohuslavem Hudcem, starostou obce, Obcí Vikýřovice, Petrovská
168, 788 13 Vikýřovice, zastoupenou
Václavem Mazánkem, starostou obce,
a Obcí Petrov nad Desnou, Petrov nad
Desnou 156, 788 16 Petrov nad Desnou, zastoupenou Janem Vaníčkem,
starostou obce, na realizaci projektu
s názvem „Stavební úpravy objektu sociálního zařízení na hřbitově v Petrově
nad Desnou“.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• Vyplacení odměn za II. čtvrtletní roku
2020 člence redakční komise Rapotínských novin.
• Uzavření, obsah a znění Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace č. 41/2020
mezi Obcí Rapotín, Šumperská 775,
788 14 Rapotín, zastoupenou Bohuslavem Hudcem, starostou obce a Arcibiskupstvím olomouckým, Wurmova 9,
771 01 Olomouc, zřizovatelem Římskokatolickou farností Rapotín, Družstevní
122, 788 14 Rapotín, zastoupenou Slawomirem Adamem Sulowskim, administrátorem, na projekt „Stavební úpravy
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně“ s tím, že byla splněna podmínka
ze zasedání Zastupitelstva obce Rapotín
č. 4/2019 ze dne 19. 6. 2019, že Řím-

Tradiční výstava mečíků
se letos neuskuteční
Letošní rok nezačal pro naše výstavy zrovna nejlépe. Každoročně připravujeme velikonoční a jarní floristickou výstavu
ve spolupráci s Obecním úřadem Vikýřovice v Galerii Zámeček.
S ohledem na opatření vlády se obě výstavy nemohly uskutečnit. Naší prioritou je tradiční výstava mečíků, kterou realizujeme za přispění dotací Obecního úřadu Rapotín
v kulturním domě. Ani tuto výstavu v letošním roce neuskutečníme z důvodu přihlédnutí ke zdravotním rizikům a předpokladu nižší návštěvnosti. V celé republice byla zrušena
řada výstav jarní a letní výstavnické sezóny. Doufejme, že
podzimní výstavu floristiky (náhradou za jarní) budeme
moci aranžovat již v září. Děkujeme za přízeň a těšíme se na
vaši návštěvu.
Jana Burdová,
ZO ČZS Rapotín

Rapotínské noviny

•

Červen 2020

• Kontrolu plnění přijatých usnesení č.
3/2020 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 20. 5. 2020 ve velkém
sále Kulturního domu Rapotín.
• Zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Rapotín
za rok 2019.
• Předloženou souhrnnou zprávu o fyzické a dokladové inventarizaci majetku,
závazků a pohledávek Obce Rapotín za
rok 2019.
• Vyřazení majetku obce uvedeného
v příloze č. 2 k souhrnné zprávě o fyzické
a dokladové inventarizaci majetku,
závazků a pohledávek Obce Rapotín
za rok 2019.     
• Přehled majetku Obce Rapotín po jednotlivých útvarech ke dni 31. 12. 2019.
• Zápis z 13. zasedání kontrolního výboru konaného dne 1. 6. 2020 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Rapotín.
• Plnění nákladů v rámci stavby Přírodě
blízká protipovodňová opatření na řece
Desné ř. km 14,231 – 16,840 ke dni 31.
5. 2020.
• Zápis z jednání finančního výboru č.
2/2020 konaného dne 15. 6. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu Rapotín.

Prodloužení
splatnosti poplatků
za odpady a psy
Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu a za psa
byla s ohledem na epidemiologickou situaci prodloužena
do 30. 11. 2020. Poplatek je možné uhradit na pokladně
Obecního úřadu Rapotín v úředních hodinách,
nebo na účet 1905621359/0800, s poznámkou SKO
nebo PES a vypsáním osob, za které je poplatek hrazen.
Obecní úřad Rapotín

Upozornění
10. července budou TIC Rapotín a knihovna
z důvodu školení zaměstnanců uzavřeny.
Děkujeme za pochopení.
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Blahopřejeme jubilantům

V červnu své významné životní jubileum oslavili:
Baum Miroslav
Mikulec Ladislav
Tloček Petr
Dorňák Vojtěch
Partischová Alena
Veselá Ludmila

Poděkování

Moc děkuji rodině Žaitlikové za pomoc.
Rodina Hluchá

Sociální komise obce Rapotín Vás zve
na autobusový výlet pro imobilní občany

PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽ
DLOUHÉ STRÁNĚ

Po prohlídce bude následovat posezení s občerstvením.
Trasa autobusu:
9.00 hod. - odjezd ze zastávky Pod Holubím vrchem, dále
9.15 hod. u VÚCHS, 9.20 hod. zastávka U hřiště,
9.25 hod. - zastávka Rapotín č. 167,
9.35 hod. - Rapotín U skláren
Zájemci, hlaste se do 27.7.2020
na OÚ u Blanky Csölleové, tel. 588 884 401.
Těšíme se na Vás, členky sociální komise.

ASTRA ve Sluňákově

Po vynucené odmlce kvůli koronaviru jsme mohli konečně vyrazit
na druhou letošní společnou akci. V úterý 16. června jsme v počtu
necelé třicítky aktivních účastníků z Rapotína a okolí cestovali vlakem
do Sluňákova, což je název pro areál Domu přírody Litovelského
Pomoraví.
Jeho součástí je také pěší okruh Galerie v přírodě, který nám přiblížil unikátní krajinu lužních lesů. Během trasy jsme poznali originální menší stavby (Rajská zahrada rostlin a živočichů,
Lesní chrám, Ohniště zlaté spirály) s téměř mystickými účinky a zážitky. Nejvíce se nám ale líbila tajemná umělá jeskyně
s drahokamy a podmanivým zvukem zvonu - Sluneční hora snů.
Poutavý výklad průvodce, doprovázený drobnými hrami a hádankami, plus hezké počasí přispělo ke kulturnímu obohacení účastníků
a již teď se můžeme těšit na další lákavé aktivity v nejbližších
měsících.
Karel Mičunek
foto: Věra Potměšilová
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Jménem obce srdečně blahopřejeme.

Anketa Oblíbené informační
centrum roku 2020
Asociace turistických informačních center vyhlašuje
anketu popularity turistických informačních center.
Hlasování probíhá od 21. června, od 24 hodin do
31. srpna. Hlasovat můžete prostřednictvím webových
stránek www.kampocesku.cz.

Hlas bude možné poslat jednomu z více než 450 certifikovaných
informačních center, tedy takovému, které máte v oblibě, které vám
pomohlo, příjemně překvapilo na cestách atp. Hlasování je možné
z jedné IP adresy pro jedno informační centrum v každém kraji.
V soutěži bude vylosováno 14 hlasujících, kteří budou odměněni
pěknými cenami.
MB

Termín: 1. 8. 2020

Zatloukalová Anna

Rozmístění kontejnerů
na BIO odpad
místo

datum
přistavení

datum
vyvezení

křiž. Družstevní a Vodní ul.

2. 7. 2020

7. 7. 2020

ul. Na Výsluní

2. 7. 2020

7. 7. 2020

ul. U Cihelny

7. 7. 2020

9. 7. 2020

ul. U Lávky

7. 7. 2020

9. 7. 2020

VÚCHS (odpočívadlo před mostem)

9. 7. 2020

13. 7. 2020

ul. Nová

9. 7. 2020

13. 7. 2020

ul. Pod Holubím vrchem

13. 7. 2020

16. 7. 2020

Nové Domky

13. 7. 2020

16. 7. 2020

ul. Za Hutí

16. 7. 2020

20. 7. 2020

ul. V Aleji

16. 7. 2020

20. 7. 2020

U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

20. 7. 2020

23. 7. 2020

ul. Školní

20. 7. 2020

23. 7. 2020

ul. U Koupaliště (u domu 249)

23. 7. 2020

27. 7. 2020

sídliště (u kotelny)

23. 7. 2020

27. 7. 2020

žel. zast. Rapotín

27. 7. 2020

30. 7. 2020

ul. Za Humny

27. 7. 2020

30. 7. 2020

Jak jsme třídili
odpad v obci
v roce 2019
V grafu jsou zobrazeny výsledky třídění odpadů za rok 2019. Data
Obci Rapotín poskytla společnost EKO - KOM, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů. Pozitivní zpráva je, že se v obci Rapotín míra třídění odpadů postupně zvyšuje
a klesá nám množství směsného komunálního odpadu přepočítaného na jednoho obyvatele. Ve srovnání s ostatními obcemi a městy ORP Šumperk, Olomouckého kraje i v celkovém srovnání s celorepublikovými čísly máme stále rezervy. V celkové výtěžnosti všech
komodit (plast, papír, sklo, nápojový karton) má Obec Rapotín
cca o 10 kg na jednoho obyvatele a rok méně vytříděného odpadu.

Celková

Papír

Plast

Sklo

NK

50

30. 7. 2020

ul. Na Soutoku

30. 7. 2020

ul. Lesní

3. 8. 2020
3. 8. 2020

45

Svoz pytlů s plasty od rodinných
domů proběhne 7. 7. 2020 a 21. 7. 2020.
Svoz probíhá sudý týden vždy
v úterý od 6.00 hod. do 16.00 hod.
Svoz tříděných komodit
plast 8. 7. 2020, 22. 7. 2020
• papír 23. 7. 2020
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Obecní úřad Rapotín

Zapojte se do projektu
na podporu regionálních
producentů

Jak se zapojit?

MAS Šumperský venkov se zapojila do kampaně REGIONY SOBĚ.
Projekt na podporu regionálních producentů, na kterém spolupracují místní akční skupiny napříč Českou republikou. Projekt vznikl
v souvislosti se snahou pomoci lokální ekonomice a drobným podnikatelům s dopady COVID 19. Přidanou hodnotou projektu je ale
také propojení lokální nabídky podnikatelů z nejrůznějších oblastí
s místními konzumenty a s turisty.

Zapojit se mohou provozovatelé prakticky jakýchkoliv služeb
/zážitků, producenti/řemeslníci z nejrůznějších oblastí.
Poskytovatelé z území naší MAS budou následně sdruženi
pod URL: http://www.regionysobe.cz/sumperskyvenkov/

Rapotínské noviny
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Na webové stránce http://www.regionysobe.cz/
si stáhněte Kartu producenta a přidejte
min. 1 foto, s min. velikostí 1 MB/fotka
a zašlete na kancelář MAS Šumperský
venkov kancelar@sumperskyvenkov.cz.

Zapojení do projektu je zdarma. Pokud Vám tedy nápad přijde
přínosný, neváhejte se ozvat.
Petra Kucinová,
MAS Šumperský venkov, z.s.
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Vycházka skupiny ASTRA

Hanušovická rychta
7. července 2020

Aktivní senioři ASTRA zvou na jednodenní výlet autobusem na

PUSTEVNY
28. července 2020

Odjezd v 6.30 hod. Rapotín, zast. U skláren,
přistoupení na všech obvyklých zastávkách v obci.

Program:
Výjezd autobusem na horní parkoviště, kde bude rozchod.
Další program dle individuálního plánu.

Odjezd linkovým autobusem ze Šumperka
11.40 hod. (Šumperk – Hanušovice)
V Hanušovicích přestup na autobus k rychtě
ve 13.00 hod., příjezd 13.07 hod.
Z Hanušovic je možné jít pěšky 1,5 km.
Prohlídka a výklad o historické rychtě,
galerie Na Půdě a expozice staré školy.
Občerstvení káva, čaj, nealko, domácí štrúdl.
Odjezd zpět od Rychty 15.07 hod.,
příjezd do Šumperka 16.20 hod.
Srdečně zve skupina ASTRA.

Prohlídka venkovní části opraveného Libušína, rozhledna
a visutá stezka Valaška, vycházka k Radegastu popř. dále.
Odjezd v 16 - 17 hod., příjezd do Rapotína 20 - 21 hod.
Jídlo, pití a vstupné si každý hradí sám. Zájezd je určen
seniorům, v případě volných míst i ostatním občanům.
Cena zájezdu pro občany Rapotína je 200 Kč,
ostatní účastníci 400 Kč.
Přihlášení a platbu proveďte v TIC Rapotín
od 1. 7. 2020 do 21. 7. 2020.

Více info: Jiřina Dymáková, tel. 732 363 694,
Karel Mičunek, tel. 606 070 354.
Srdečně zvou senioři skupiny ASTRA.

„NOVINKY Z NAŠÍ OBCE
DO VAŠEHO MOBILU“
Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace V OBRAZE.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotograﬁe z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Aplikaci si můžete stáhnout
také pomocí QR kódu:

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
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www.aplikacevobraze.cz

Rapotínské pověsti V.
Truchlohra Pramáti

V minulé části rapotínských pověstí jsme
si řekli, že tragedie rakouského dramatika
Franze Grillparzera Anfrau, česky Pramáti,
se stala inspirací k uměle vytvořeným příběhům o losinské a rapotínské Bílé paní.
Dnes se zaměříme přímo na Grillparzerovu
truchlohru, kterou napsal v roce 1816. Děj
se ve stručnosti odehrává v gotickém sídle,
v němž žije hrabě Zdeněk z Borotína pouze
se svojí dcerou Bertou. Manželka mu dávno
zemřela a syn Jaromír se jako tříletý ztratil, když si hrál u zahradního jezírka. Hrad
je poznamenán starou tragickou kletbou,
o které hrabě dceři vypráví. Jeden z jejich
předků ze žárlivosti zabil dýkou nevěrnou
manželku, která se od té doby zjevuje v
osudových chvílích jako přízrak v podobě
Pramáti, aby zvěstovala blížící se tragedii.
Získat věčný klid má až po vymření borotínského rodu. Dýka, kterou byla zavražděna,
je uchovávána v prostorách hradu. V okolí sídla právě řádí loupežnická banda, jejíž
členové přepadli na procházce Bertu, kterou před nimi zachránil mladík Jaromír. Ten  
pak v noci přichází do hradu a hrabě ho přijímá jako záchrance milované dcery. Jaromír
se vydává za šlechtice z rodu Ešnů. Mladí
k sobě zahoří oboustrannou láskou a starý
Borotín souhlasí se zásnubami. Zjevuje se
Pramáti a hraběte varuje. Do místa přichází
královské vojsko, které má loupežníky zneškodnit. Jaromír se Bertě přiznává, že je jejich vůdcem a přesvědčí ji, aby spolu uprchli. Chce se však ještě setkat se svými druhy.
Proti Bertině vůli s sebou odnáší starou
dýku. Hrabě pomáhá vojákům chytat loupežníky, avšak v potyčce jej starou dýkou
Jaromír vážně zraní. K Borotínově smrtelné
posteli přivádějí vojáci zajatého loupežníka
Boleslava. Ten se hraběti přiznává, že před
lety unesl jeho tříletého syna a vychoval ho
v loupežnické bandě jako svého potomka.
Hrabě umírá s vědomím, že ho zabil vlastní
syn. Po této hrozné zprávě se Berta ze žalu
otráví a její tělo je uloženo do hradní hrobky. Když se Jaromír dozvídá celou pravdu,

Portrét Franze Grillparzera
od Moritze Michaela Daffingera.
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jde do krypty, kde se mu zjevuje Pramáti,
která mu ukazuje mrtvou Bertu. Mladík se s
výkřikem vrhá do náruče zjevení a pak padá
mrtev na Bertinu rakev. Borotínský rod vymírá - Pramáti je vysvobozena.
Zatímco v losinském příběhu o Bílé paní,
který v roce 1931 sepsal Josef Klimeš, jde
o zkrácenou podobu truchlohry Pramáti, v
rapotínské verzi byl z předlohy prakticky
zachován jen motiv - Bílá paní se zjevuje,
aby zvěstovala blížící se neštěstí.  
Tradici o tom, že Grillparzer pobýval na
losinském zámku jako učitel mladých Lichtenštejnů a inspiroval se v něm k napsání
tragedie, šířil na počátku 20. století zejména zámecký kastelán Ferdinand Tannhäuser. Polemika se o tom vedla v německých
literárních kruzích. Po 2. světové válce se
téma objevilo v 60. letech na stránkách
šumperského vlastivědného časopisu Severní Morava. Diskuse trvala několik let a
závěr byl stručně řečeno ten, že Grillparzer
v Losinách nepobýval, rozhodně ne jako vychovatel a motiv tam najít nemohl.
Když jsem zpracovával příběh o tom,
zda by losinský zámek mohl být místem
děje Grillparzerovy tragédie Pramáti (publikoval jsem ho v Historických toulkách Šumperskem II), dospěl jsem k závěru, že dramatik Losiny navštívit mohl a částečně se
tam také mohl inspirovat prostředím a tradicí bývalého žerotínského zámku a zejména jednou pověstí z okolí. Oním příběhem je
pověst O čarodějném mlýně v Rudolticích.
Děj začíná tím, že rytíř Přibík z Dobromilic
(okr. Prostějov) si vypůjčil od mlynáře Guntrama peníze a nechtěl je vrátit. Navíc jemu
a jeho manželce Toletě hrozil, že je nechá
upálit jako čarodějníky. Manželé proto prodali mlýn příbuznému Mixovi, ukradli Přibíkovi dvouletého syna Bohumila a uprchli do
Rudoltic, kde si postavili nový mlýn. Šestnáct let žil Přibík pouze s dcerou Kateřinou,
kterou chtěl provdat za Líčka z Lilče (dnes

Luleč u Vyškova). Mezitím v
Rudolticích Bohumil dospěl v sličného mládence a staří mlynáři ho poslali na zkušenou k příbuznému Mixovi do Dobromilic.
Sourozenci se do sebe zamilovali a Bohumil
Kateřinu přemluvil, aby s ním uprchla do
Rudoltic. Po čase se Přibík s Líčkem dozvěděli, že Kateřina žije kdesi na severu v
horách. Vydali se na cestu a po bloudění se
navečer dostali do rudoltického mlýna. Bohumil jim v podkroví poskytl nocleh a zmínil
se, že jeho manželka a rodiče jsou ve vsi na
svatbě. V noci rytíře probudily kočky, které vběhly do místnosti, a rozezlený Přibík
jedné z nich mečem uťal packu. V měsíčním svitu však spatřil na zemi lidskou ruku
s prsteny. V jednom z nich poznal rodinný
šperk a v druhém Líček zásnubní prsten,
který dal Kateřině. Seběhli dolů a v jizbě
jim nešťastný Bohumil ukázal postel, v níž
ležela jeho nemocná manželka. Sotva v ní
rytíři poznali Kateřinu, objevili se Guntram
s Toletou. Posměšně vyzvali Přibíka, aby
svou dceru upálil, protože se stala čarodějnicí a zmizeli. Když se Kateřina dozvěděla,
že je Bohumil jejím bratrem, vypustila duši
a nešťastný mladík skočil pod mlýnské kolo.
Sotva vyděšení muži vyběhli ven, vyšlehly
plameny a za chvíli celý mlýn shořel. Rytíři
uprchli do Šumperka a vstoupili do dominikánského řádu.
Pověst a truchlohra mají toto společné:
Přibík i Borotín přišli o maličké syny Bohumila a Jaromíra. Žili pouze s dcerami Kateřinou
a Bertou. Když synové dospěli, zamilovali se
do svých sester – incestem spáchali smrtelné hříchy. Obě dvojice jsou za to potrestány.
Když zvědí pravdu, Kateřina umírá, Berta
se otráví, Bohumil spáchá sebevraždu a Jaromír skoná v náručí Pramáti. Rody z Dobromilic a z Borotína zanikají. Mohl Grillparzer
tuto pověst znát? Myslím, že ano.
Drahomír Polách

Romantická měsíční noc u losinského zámku, který je na pohlednici
asi z roku 1900 prezentován jako místo děje Grillparzerovy Pramáti.
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Rychlebské hory zblízka

- placená inzerce -

V sobotu 13. června se uskutečnil první letošní výlet pro veřejnost,
který pořádalo informační centrum. Trasu pro nás naplánoval a provedl nás po ní Jiří Tomášek. Ranním autobusem jsme s přestupem
ve městě Jeseník dojeli do Vápenné. Ve složení 16 dospělých, 2 dětí
a 4 psů jsme se vydali přes jeskyně Na Pomezí a Lví horu až na nejvyšší vrchol Rychlebských hor, Smrk. Nedaleko odtud se nachází
trojmezí Moravy, Slezska a Polska, kde jsme si udělali krátkou zastávku
a pak jsme již pokračovali na chatu Paprsek. Po dobrém obědu
a zaslouženém odpočinku jsme se vydali směrem do Starého Města
pod Sněžníkem. Cestou jsme ještě prošli kolem vrchu Větrov, kde se
ve fázi výstavby nachází Dalimilova rozhledna (replika rozhledny na
Králickém Sněžníku, dokončena a slavnostně otevřena bude příští rok
v červenci) a sestoupili jsme přes horské louky až k železniční
stanici ve Starém Městě. Společně jsme si ještě vychutnali jízdu
vlakem krásným údolím řeky Krupé, údolím řeky Moravy a v Šumperku jsme se rozloučili. Na další výlet se vydáme po prázdninách,
tentokrát se budeme věnovat historii sklářství v údolí řeky Desné.

Bioplynová stanice EFG Rapotin BPS hledá fyzicky
zdatného brigádníka na manipulační práce
se sušárnou biomasy. Nástup možný ihned.
Pracovní doba 6 hodin denně 5 dní v týdnu.
Kontakt pro více informací: 736 138 100

MB

Miacis Agility
zahájil trénink

Milí Rapotínští, doufáme, že jste všichni ve zdraví přečkali vlnu
Covidu a již je vše ve starých, dobrých kolejích. Ani nám v Miacisu se Covid nevyhnul, a to doslova. Kromě opatření, zákazů
a omezení, která tuto situaci provázela, se nemoc nevyhnula
ani našim řadám. Naštěstí již je vše OK a všichni už zase trénujeme a závodíme.

Hned jak to bylo možné, proběhl na našem cvičáku třídenní
intenzivní minitábor plný tréninků a nastartoval nás všechny
do dalšího agilitního snažení. Tak snad už to tak i zůstane a budeme moci hájit naše barvy
i na velkých soutěžích a závodech.
Přejeme všem krásné
prázdniny a pokud
to bude možné,
tak i pěknou dovolenou.
Vaši Miacisáci
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NOVĚ OTEVŘENO
Provozní doba: PO - NE 10 - 16 hod.
Tel. 731 337 307

Spolek rodičů
Údolí Desné informuje

Červen byl velmi bohatý na naše turistické výlety

Hrad Brníčko

Původní plán, jít 6. - 7. 6. 2020 stezkou Bílé Opavy, byl kvůli předpovědi počasí odložen na lepší časy.
Ale protože hlásili déšť jen v horách, tak jsme využili společně naplánovaného času, a místo na sever jsme se v sobotu vydali na jih.
Linkovým autobusem jsme dojeli do malé krásné obce jménem
Brníčko. 1 km vzdálená zřícenina hradu Brníčko se nám odhalila hned
po výstupu z autobusu. Na kopeček, kde trosky stojí, vedla klikatá
pěšina, hned zkraje jsme se ale pěkně zapotili. První pauzička byla
u pozůstatku z dávné historie našeho kraje. Ta v tomto místě sahá do
14. století. Představovali jsme si, čeho všeho byly tyto němé kamenné bytosti svědky a co vše by nám řekly, kdyby dokázaly promluvit.
Naše cesta po modré turistické značce vedla dále přes Dlouhomilov.
Mezi vrcholky Malínský vrch a Drážník jsme modrou značku vyměnili
za zelenou a pokračovali dále do Šumperka.  Tato cesta byla opravdu moc krásná. Nebyla sice bohatá na široké výhledy z vrcholků do
vzdáleného údolí, jak to bývá ve vyšších polohách. Naskytlo se nám
ale mnoho menších pohledů na krásně tvarované louky a háječky,
kterých jsme byli v tu chvíli součástí. Za celý den nespadla ani kapka
vody.
Možná to byl jen můj blažený pocit, protože mám k místům kolem
Malínského vrchu velmi silné pouto utkané z krásných vzpomínek,
ale troufnu si tuto méně známou, přesto dobře dostupnou trasu doporučit všem.  

Bílá Opava - Praděd
- Červenohorské sedlo

Sliby se mají plnit, a to nejen o Vánocích, a my slíbili dětem dvoudenní výlet podél horské bystřiny jménem Bílá Opava. Zvolili jsme
nový termín 20. - 21. 6. 2020 a modlili se k nebi, aby k nám bylo
shovívavé. Buď jsme se ale modlili málo anebo k jinému bohu…
nevím. Co ale teď s jistotou všichni účastníci našeho výletu víme, že
voda je neskutečný živel.  Pršelo po celou dobu, jen intenzita deště
byla chvílemi slabší. V Karlově Studánce, kam jsme dojeli linkovým
autobusem, jsme se rozdělili na dvě skupiny, kdy starší a zdatnější
turisté šli po žluté, náročnější trase, která se skládala z mnoha dřevěných můstků a povalových chodníků. Mladší šli po modré značce.
Cíl byl ale pro obě skupinky stejný a tím byla horská chata Barborka. Po náročnější trase nám voda předvedla své dovednosti. Horská
bystřina se proměnila v hlučivou divokou řeku, která nekompromisně
osedlávala vše, co jí přišlo do cesty. Voda na nás padala nejen z mraků a stromů, ale i z přilehlých prudkých svahů z obou stran. Názorně
nám příroda ukázala, jak vypadá přirozený odtok dešťové vody z hor.
Tekla prostě všude, ne kudy se jí určilo. Z kamenitých cestiček se staly
potoky, ale my jsme se nevzdali. Pravdou je, že jsme po této cestě
dbali zvýšené opatrnosti a pozornosti, ale stálo to za to. Všichni jsme
se ve zdraví na Barborce shledali. Druhý den za stejného počasí jsme
došli na Červenohorské sedlo.
Jistý diskomfort je součástí našeho života, i když se mu snažíme
vyhnout a nepřejeme si ho.  Je ale dobré mu umět čelit s trpělivostí
a v klidu, což nás naučí pouze zkušenosti. Chválím všech 22 dětí, které
se nebály, a přijaly tuto výzvu. Vyšly z ní vítězně.
Děkujeme za finanční příspěvek,
který jsme na tuto dvoudenní
akci dostali od Nemocnice Šumperk a.s.
Více fotek najdete na
www.srud.cz
Děkujeme našim finančním
podporovatelům:
Olomoucký kraj, obce Rapotín,
Petrov nad Desnou, Sobotín,
Rejchartice, Vernířovice
a Vikýřovice, Nadace ČEZ,
firmy SUEZ CZ,  PLATIT, a.s.
Velmi si této pomoci vážíme.
Veronika Sáblíková,
předsedkyně spolku

ZŠ a MŠ Údolí Desné informuje

Den dětí v MŠ Rapotín

Svůj Mezinárodní den oslavily i děti z MŠ Rapotín. 1. června na ně na školkové zahradě
čekala spousta překvapení. Největším lákadlem byl skákací hrad, který zapůjčila Obec Rapotín.
Velký úspěch mělo také ovocno-čokoládové fondue z čokoládové fontány. Nechybělo ani
plnění různých úkolů a her. Na závěr prosluněného dopoledne děti dostaly upomínkový diplom
a omalovánku. Poděkování za vydařený dárek pro děti patří všem zaměstnancům MŠ,
školní jídelně, Obci Rapotín.

Rapotínské noviny

•

Červen 2020

Poděkování

Touto cestou, bych chtěla poděkovat paním
učitelkám z MŠ Skleněnka. Za trpělivost, aktivitu, spolehlivost a skvělé jednání jak s dětmi
tak rodiči a to především paní učitelce Petře
Mičunkové a Pavle Navaříkové. Velké díky
za všechny rodiče a děti.
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Ve svazkové škole proběhne další
modernizace školních objektů
I v době tzv. koronavirové, kdy žáci neabsolvovali prezenční povinnou
výuku, vedení školy spolu se zřizovatelem pracovali na dalším zkvalitnění podmínek pro děti a žáky navštěvující naši svazkovou školu.
Můžeme tímto s radostí informovat všechny rodiče, že Svazek obcí
údolí Desné byl úspěšný při získání hned několika finančních dotací
na rekonstrukci několika objektů ZŠ a MŠ. Rekonstrukce objektů se
však dotkne poněkud složitější organizace školního roku 2020/2021.
A to následovně.
Rekonstrukce budovy MŠ Beruška   - proběhne v měsících srpen
– říjen 2020. Zde dojde k modernizaci všech vodovodních a elektrických rozvodů budovy. Vzdělávání a pobyt dětí z MŠ Beruška bude
po dobu rekonstrukce přesunut do ZŠ Sobotín. Podrobné informace
podá vedoucí pracoviště paní Helena Beňová.
Rekonstrukce budovy MŠ Skleněnka Rapotín – proběhne v měsících červenec – prosinec 2020 (max. březen 2021). Zde dojde k
celkové rekonstrukci vnitřních prostor budovy. Vzdělávání a pobyt
bude po dobu rekonstrukce přesunut na budovu č.p. 613 (tzv. zelená

Vyřazování žáků 9. tříd

Ve čtvrtek 25. června proběhlo tradiční vyřazování žáků 9. tříd.
Z důvodu koronavirové krize byli naši deváťáci slavnostně vyřazeni pouze za přítomnosti třídních učitelů, vedení školy a starostů

budova) a částečně do hlavní budovy ZŠ Rapotín. Podrobné
informace podá ZŘŠ Ivana Hudcová.
Rekonstrukce výdejny stravy ZŠ Petrov nad Desnou – proběhne
v měsících srpen – září 2020. Zde dojde k rozšíření kapacity školní jídelny. Po dobu rekonstrukce výdejny budou mít žáci 2. stupně
možnost stravování pouze studenou formou – tzv. obědové balíčky.
Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách
školy, popř. u ZŘŠ Markéty Mátychové.
Jsme rádi, že se podařilo obci Petrov nad Desnou uskutečnit rekonstrukci vstupních prostor před hlavní budovou ZŠ Petrov a zrealizovat přechod pro chodce.
V budově ZŠ Rapotín se chystáme na rekonstrukci podlahy v tělocvičně, aktuálně čekáme na přidělení dotace.
Informace o průběhu jednotlivých rekonstrukcí budou zveřejňovány
na webových stránkách školy.
Eva Bicanová,
ředitelka ZŠ a MŠ Údolí Desné

jednotlivých obcí v prostorách budovy ZŠ Petrov nad Desnou.
Ať se jim v dalších letech daří.
mg

Ohlédnutí za činností bikrosového B4 TEAMu v červnu
„Díky“ všem nám známým okolnostem se i našemu spolku letos na
jaře zkomplikoval (sportovní) život. Ač nám obvykle závodní sezóna
začíná v dubnu, letos jsme poprvé vyrazili až na konci května. Do
té doby jsme ale nelenili a hned jakmile to bylo možné, jsme vyrazili
na naši rapotínskou dráhu, dali se do její údržby, podařilo se nám ji
skvěle opravit a užíváme si ji pro naše tréninky. Mimo to ladíme kondici i v jiných bikerských disciplínách – na horských i silničních kolech
a endurech na sjezdy. A i v nich se účastníme závodů:

Pardubice, Středoevropský pohár 30/06/2020 (BMX)

První závody letošní sezóny v ČR, všichni jezdci byli natěšení, velká
účast 280 jezdců! Pardubická dráha je povedená, pořadatelé předvedli skvělý výkon, závody měly spád a takto jsme dopadli:
Mirek Pekař - 2. místo, Cruiser Master 40+
Vojtěch Podhora - 4. místo, B8
Šimon Pekař - 13. místo, B11/12
Karel Konrád - 20. místo, B9/10
Daniel Vejchoda - 25. místo, B8
Aleš Baron - 43. místo, B9/10
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Rapotín, Závod pro všechny 06/06/2020 (BMX)

Pokračujeme v tradici pořádat 2x ročně pro veřejnost i spřátelené
sportovní kolegy z Rapotína a okolí závody na naší domácí dráze.
Během jarní údržby se nám ji podařilo upravit a nachystat, za podporu děkujeme obci Rapotín, sponzorům i angažovaným rodičům
našich malých bikerů. A tak si na začátku června mohlo 43 dětí všech
věkových kategorií užít atmosféru bikrosových závodů. Naši „profi“
jezdci jim ukázali své dovednosti a všichni příchozí si mohli vyzkoušet
jízdu na odrážedlech, BMX i horských kolech podle svých možností.
Došlo i na předávání pohárů nejlepším! Komu se zalíbilo nebo o tomto
sportu uvažuje, je vítán na našich trénincích každé úterý a čtvrtek
17 – 18.30 hod. Volné jízdy na dráze jsou možné po domluvě a
zejména při dodržování pravidel. Nejezdit na ní za mokra po dešti,
kdy je povrch měkký, ani ji neúmyslně ničit zanecháváním rýh,
stíráním povrchu a tupením hran skoků.

Velké Losiny, Velká cena Losin 13/06/2020 (XC)

Pár našich borců se zúčastnilo i závodu Velká cena Losin ze série
Šumperského poháru horských kol. Naše barvy statečně hájili:

vyjížďce na elektrokole na Bukovku. Statistiky nelžou, potkáváme se
všude, když je cyklistika nejrozšířenější volnočasová aktivita v České
republice!

Mirek Pekař - 15. místo, muži C
Lukáš Kubíček - 4. místo, muži B
Kája Konrád - 10. místo, malí žáci
Vojta Podhora -14. místo, malí žáci
Šimon Pekař - 6. místo, mladší žáci

Sledujte náš Facebook, alba fotek, tam je i kalendář akcí, kterých se
účastníme.

Klatovy 1. a 2. závod Českého STRABAG
poháru 20-21/06/2020 (BMX)
Tak to byla akce pro tvrdé jádro. Jednak předpověď počasí hlásila
přívalové deště a trasa od nás 400 km taky není nic lákavého... Za
B4 vyrazili kluci Pekařovi a v sobotu zajel Mirek 2. místo, Šimon 12.
a v neděli Mirek 5. místo a Šimon 8. Jezdců bylo celkem 220, zhruba
do 20 v každé kategorii. Našel se čas i na Bike Park Špičák a kamarádění se se soupeři ve skateparku... Tak nakonec vše bylo nad očekávání dobré a víkend na kolech jsme si na Šumavě užili.
Tak si jízdu na jakémkoliv kole užívejte ve zdraví také a budeme se na
vás zase někdy a někde těšit! Ať na bikrosové dráze nebo třeba při

Leona Pekařová

Fotbalisté zahájili herní přípravu
na soutěžní ročník 2020/2021

Muži „A“
datum

Dorost „A“

den

čas

16.5.2020 sobota 10.00
31.5.2020 neděle 14.00
5.6.2020

domácí

hosté

výsledek

16.6.2020

Šumperk U19

Rapotín
3x Ševčík, Simon,
Najman, Drozd

2:6

Dorost „B“

Králíky

Rapotín
2x Drozd, Kobza,
Jankovič (p)

2:4

Postřelmov

5:2

Rapotín
pátek 18.00 3x Ševčík, Drozd,
Kobza

24.6.2020 středa 18.00

Rapotín
Ševčík,
Svačinka

Zábřeh

2:0

27.6.2020 sobota 10.00

Šumperk

Rapotín
Bartošík,
Drozd

3:2

8.7.2020

středa 17.30

Rapotín

Sigma U17

11.7.2020 sobota 17.00

Rapotín

Sigma U17

18.7.2020 sobota 10.00

Mohelnice

Rapotín

25.7.2020 sobota 17.00

Rapotín

Lesnice

17.30

Sudkov

Rapotín
Střelec, Dušek J.

1:2

sobota 16.00

Písařov

Rapotín
Baláž, David,
Gallo, Horký, Čech,
Šumbera, Kobza

2:7

Loučná n/D.

Rapotín
3x Ševčík, Kobza,
Horký

2:5

úterý

18.00

Rapotín

Petrov/Sobotín

8:0

29.5.2020

sobota

12.00

Leština

Rapotín
Baláž, Klimeš

2:3

6.6.2020

sobota

12.00

Rapotín
Bár a vlastní

Šumperk U17

2:10

10.00

Rapotín

Vikýřovice

24:3

Starší přípravka
13.6.2020

sobota

Muži „B“
26.5.2020
6.6.2020

úterý

13.6.2020 sobota 16.00

Rapotín
25.6.2020 čtvrtek 18.00 3x Ševčík, David, Ruda nad Moravou
Baláž, Matějíček
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Červen 2020

6:1

Vše je stále v jednání, může dojít ke změnám. Děkujeme za pochopení.
Milan Stratil
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Dne 20. června ve 14 hod. se konalo v zasedací místnosti kulturního domu slavnostní vítání občánků. Děti přivítal pan starosta
Bohuslav Hudec. Zleva: Hrabkovský Martin, Zdobinský Maxmilián, Strnad Matěj, Schejbalová Sofie, Grivalská Evelína, Měrka Zdeněk,
Blaha Štěpán, Kósová Diana, Dostál Vojtěch.

Další slavnostní vítání občánků se uskutečnilo v 16 hod. Děti přivítala místostarostka Markéta Csölleová. Zleva: Vernerová Anna,
Johanes Dan, Rada Jonáš Vladimír, Odložil Marek, Pleyer Petr, Jahn Petr, Žerníčková Rozálie, Dostálová Tereza, Bílková Tereza.
Vydavatel: Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČO: 635901, počet výtisků: 1300 kusů, výtisk neprodejný.
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