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Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
České republiky 2021
Prezident republiky vyhlásil konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR na pátek 8. října
od 14:00 do 22:00 hod. a sobotu
9. října od 8:00 do 14:00 hod.
Volební okrsky:
Volební okrsek č. 1
místnost pro hlasování je třída Základní školy Rapotín (ul. Školní
č. p. 195) pro voliče bydlící v obci Rapotín – ulice Jesenická (po
vlakovou zastávku – přejezd), Školní, V Aleji, U Koupaliště, Zámecká,
Za Hutí, sídliště.
Volební okrsek č. 2
místnost pro hlasování je vestibul v budově Obecního úřadu
Rapotín (ul. Šumperská č. p. 775) pro voliče bydlící v obci Rapotín
– ulice Družstevní, Jesenická (od vlakové zastávky – přejezdu), Šumperská (od ul. Rejchartické ve směru na Sobotín), nám. Svobody,
Osvobození, Na Soutoku, Pod Bukovou, Požárníků, Lesní, Rejchartická, U Losinky, Za Humny, K Mlýnu, K Desné, Krátká, Farská.
Volební okrsek č. 3
místnost pro hlasování je jídelna VÚCHS Rapotín (ul. Výzkumníků
č. p. 267) pro voliče bydlící v obci Rapotín – ulice Pod Holubím
vrchem, Nová, Stará, Vodní, U Lávky, V Lukách, U Splavu, Jižní,
Říční, U Pomněnky, Výzkumníků, Polní, Na Výsluní, Šumperská
(od ul. Rejchartické směrem na Šumperk), U Cihelny, Nové Domky,
Na Střelnici.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Obecní úřad Rapotín

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 15. října 2021.

Práce na protipovodňových
opatřeních končí
Práce na stavbě protipovodňových opatření byly v září ukončeny. V průběhu měsíce října budou odstraňovány vady na díle
a zhotovitel bude vyklízet plochy stavenišť. V následujících měsících bude probíhat kolaudace díla, která by měla být ukončena
nejpozději v březnu 2022.
V příštím roce bude Povodí Moravy s.p. provádět práce v korytě
toku spočívající v odstraňování povodňových škod z roku 2020.
V úsecích řeky, kde je poškozený kamenný zához, budou prováděny
práce na nových záhozech.
Obecní úřad Rapotín

Uzavření ulice Polní

Z důvodu rekonstrukce ulice U Hájenky ve Vikýřovicích bude
most na ulici Polní do 15. října uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Další setkání členů Klubu důchodců
se uskuteční 13. října ve 14.30 hod.
v hasičárně v Rapotíně.

datum
přistavení

datum
vyvezení

sídliště (u kotelny)

4. 10. 2021

7. 10. 2021

žel. zastávka Rapotín

4. 10. 2021

7. 10. 2021

ul. Za Humny

4. 10. 2021

7. 10. 2021

ul. Na Soutoku

7. 10. 2021

11. 10. 2021

ul. Lesní

7. 10. 2021

11. 10. 2021

zahrádky u Losinky u božích muk
ze začátku uličky

7. 10. 2021

11. 10. 2021

ul. Družstevní (obchod)

11. 10. 2021

14. 10. 2021

křiž. Družstevní a Vodní ul.

11. 10. 2021

14. 10. 2021

ul. Na Výsluní

11. 10. 2021

14. 10. 2021

ul. V Lukách

14. 10. 2021

18. 10. 2021

ul. U Lávky

14. 10. 2021

18. 10. 2021

VÚCHS (odpočívadlo před mostem)

14. 10. 2021

18. 10. 2021

ul. Nová

18. 10. 2021

21. 10. 2021

ul. Pod Holubím vrchem

18. 10. 2021

21. 10. 2021

Nové Domky

18. 10. 2021

21. 10. 2021

ul. Za Hutí

21. 10. 2021

25. 10. 2021

místo

Pošta bude
krátkodobě
uzavřena

Od 22. října do 29. října dojde k dočasné uzavírce pošty Rapotín.
Důvodem uzavírky je přechod pošty na samostatnou poštu
Partner od 1. listopadu.
Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny
provozovnou v Šumperku na ulici Gen. Svobody 100/13 v rámci
otevírací doby po-pá od 8.00 do 18.30 hod., so 8-12 hod. Na
této provozovně bude možné si vyzvednout uložené zásilky.
Obecní úřad Rapotín

Výdej kompostu a odběr
nebezpečných odpadů
a elektroodpadů

V sobotu 27. října 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, oleje apod.)
a velkoobjemový elektroodpad (např. pračky, ledničky, televize,
mikrovlnné trouby, vyřazené elektronářadí apod.)
PNEUMATIKY NA CSD V RAPOTÍNĚ NELZE ODEVZDAT. Pneumatiky je možné odevzdat v pneuservisech zapojených do zpětného odběru pneumatik. Jejich seznam je zveřejněn na webových
stránkách https://www.eltma.cz/.

Obecní úřad Rapotín

Rozmístění kontejnerů
BIO odpad říjen		
		

ul. V Aleji (křižovatka se Zámeckou ul.)

21. 10. 2021

25. 10. 2021

U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

21. 10. 2021

25. 10. 2021

ul. Školní

25. 10. 2021

29. 10. 2021

ul. U Koupaliště (u domu 249)

25. 10. 2021

29. 10. 2021

sídliště (u kotelny)

25. 10. 2021

29. 10. 2021

žel. zastávka Rapotín

29. 10. 2021

1. 11. 2021

ul. Za Humny

29. 10. 2021

1. 11. 2021

ul. Na Soutoku

29. 10. 2021

1. 11. 2021

V měsíci říjnu velkoobjemový svoz BIO odpadu končí.		
Svoz BIO odpadu bude opět zahájen v měsíci dubnu 2022.
8. - 20. listopadu bude probíhat svoz velkoobjemového odpadu.
Rozpis bude zveřejněn v příštím čísle Rapotínských novin.

Upozornění

Svoz pytlů s plasty od rodinných domů proběhne
12. 10. a 26. 10. Svoz probíhá lichý týden vždy
v úterý od 6.00 hod. do 16.00 hod.
Svoz tříděných komodit
plast 13. 10., 27. 10.
• papír 21. 10.

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 8. září proběhlo 4. zasedání zastupitelstva obce v letošním roce, na němž
zastupitelé schválili následující usnesení:
• Rozpočtové opatření č. 4/2021.
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• Bezúplatný převod pozemků p.č. 2357/1
– ostatní plochy o výměře 1 326 m2, p.č.
2357/2 – ostatní plochy o výměře 67 m2,
p.č. 2357/3 – ostatní plochy o výměře
94 m2, p.č. 2357/4 – ostatní plochy
o výměře 155 m2, p.č. 2163/5 – ostatní
plochy o výměře 874 m2, p.č. 1378/13
– ostatní plochy o výměře 7 m2, p.č.
2252/1 – ostatní plochy o výměře
423 m2, p.č. 2252/4 – ostatní plochy
o výměře 43 m2, p.č. 2252/9 – ostatní
plochy o výměře 513 m2, p.č. 2350/2
– ostatní plochy o výměře 828 m2, p.č.
2852/4 – ostatní plochy o výměře 71 m2
a p.č. 2852/6 – ostatní plochy o výměře
42 m2 v katastrálním území Rapotín
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro

zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Rapotín.
• Bezúplatný převod části pozemků dle
§ 7, odst. 3, písm. e), zákona č. 503/2012
Sb. p.č. 2519/12 – orné půdy o výměře
cca 950 m2 a p.č. 91/3 – trvalého travního porostu o výměře cca 390 m2 v katastrálním území Rapotín ze současného
vlastníka - Státního pozemkového úřadu
do vlastnictví Obce Rapotín.
• Zahájení kroků k převodu inženýrských
sítí z vlastnictví obce Rapotín do vlastnictví Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., nepeněžitým vkladem majetku
obce do majetku Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., upsáním nových akcií
společnosti Vodohospodářská zařízení

Šumperk, a.s., obci Rapotín se současným navýšením podílu obce Rapotín na
základním kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
• Uzavření, obsah a znění Kupní smlouvy
č. 3/2021 sepsané mezi Obcí Rapotín
a společností Výzkumný ústav pro chov
skotu, s.r.o., na koupi pozemků pod
chodníkem na ul. Výzkumníků parcelní
číslo 1897/3 – ostatní plochy o výměře
1 m2 a parcelní číslo 1898/9 – ostatní
plochy o výměře 12 m2 v katastrálním
území Rapotín.
• Uzavření, obsah a znění Dodatku č. 2
ke Smlouvě o partnerství a spolupráci
č. 2/2019 sepsaného mezi Obcí Rapotín,
Obcí Vikýřovice a Obcí Petrov nad Desnou, na realizaci projektu s názvem „Stavební úpravy objektu sociálního zařízení
na hřbitově v Petrově nad Desnou“.

• Vyplacení odměn za II. čtvrtletí roku
2021 členkám Sociální komise obce Rapotín.
• Vyplacení odměn za II. čtvrtletí roku
2021 člence Redakční komise Rapotínských novin.
• Vyplacení odměn za II. čtvrtletí roku
2021 členovi finančního výboru.
• Vyplacení odměn za II. čtvrtletí roku
2021 členům kontrolního výboru.

Zastupitelstvo obce volí:

• Paní M. M. do funkce přísedící pro
Okresní soud v Šumperku na období let
2021 - 2025.

Zastupitelstvo obce ukládá:
• Finančnímu výboru obce Rapotín, aby
před předáním díla Přírodě blízkých
protipovodňových opatření přezkoumal

vykázané vícepráce.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
• Kontrolu plnění přijatých usnesení
č. 03/2021 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 16. 6. 2021 v zasedací místnosti Kulturního domu Rapotín.
• Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné
za rok 2020 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, a to bez výhrad.
• Zápis ze zasedání finančního výboru
č. 4/2021 konaného dne 1. 9. 2021
v zasedací místnosti Obecního úřadu
Rapotín.
• Zápis č. 21 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 6. 9. 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu Rapotín.

ASTRA a protipovodňová
opatření

nabízí Sociální komise obce Rapotín
občanům od 60 let.

Občan uhradí 150 Kč
a získá poukázku v hodnotě 300 Kč.

Příznivci ASTRY  si mohli ve středu dne 8. září prohlédnout vybudovaná protipovodňová opatření, jež jsou téměř před dokončením.
Za odborného a zasvěceného výkladu si účastníci prohlédli
stavby a terénní úpravy podél toku řeky Desné. Většina přítomných byla překvapena, jaká nádherná místa se otevřela k odpočinku
a procházkám podél Desné od rybníka u VÚCHS až k malé vodní
elektrárně na Rybářské ulici. Dobrodružnější povahy si mohly
vychutnat i brodění přes řeku.
Poděkování patří Lence Zindulkové, která nám věnovala obětavě
svůj čas.
Karel Mičunek
foto: Marta Mynářová

Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě Rapotín
u paní Buňkové.
Poukázky mají platnost do konce roku 2021.

ROT KART FEST

Dne 6.-7. srpna se uskutečnil na Losince ROT KART FEST, benefiční
festival na podporu dětí s onkologickým onemocněním. Při této
akci pomáhala i Anička z Rapotína, která ví, jak je  onkologická léčba
náročná a dlouhá. Díky této akci se vybralo 150 000 Kč. Akci
podpořila i obec Rapotín. Všem, kteří se na akci podíleli a zúčastnili se
jí, mockrát děkujeme.
Anna Dvořáková

ASTRA plánuje výlet
vlakem do Ostružné

Na říjen plánujeme pro odlehčení výlet vlakem do Ostružné,
kde navštívíme místní populární muzeum hudebních nástrojů
s videoprůvodcem. Pak si prohlédneme místní kostel a poobědváme
ve zdejším skiareálu. Před odjezdem bude ještě menší turistická
procházka.
Výlet se koná v úterý dne 12. října. Odjezd vlakem z Rapotína  
v 8.14 hod., příjezd do Ostružné v 9.48 hod. Zpátky se vracíme
opět vlakem v 15.29 hod., příjezd do Rapotína v 17.42 hod. (přes
Zábřeh). Vstupné hrazeno z rozpočtu.
Vzhledem ke covidové situaci se může plán změnit. V tom případě
budete informováni prostřednictvím InfoKanálu.
Jiřina Dymáková, Karel Mičunek
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Blahopřejeme jubilantům
V září své životní jubileum oslavili:
Bartoš Milan
Čech Antonín
Běhunek Vladislav
Černá Bohumila
Bořilová Marie
Dvížová Miroslava
Brokešová Dagmar
Grygar Zdeněk

Hejtmánková Věra
Kábela Vlastimil
Koudelná Danuše
Kovář Josef

Blahopřání

Krásné 90. narozeniny
oslavily dne 29. 8. paní
Anna Ligurská a dne 8. 9.
paní Věra Hejtmánková.
Jubilantům přejeme plnou náruč zdraví,
radosti ať se jen hrnou, humor ať se
vám neztrácí. Všechno nejlepší!
Za sociální komisi Alla Šebestová

Nekudová Marie
Šťastný František
Růžička Vítězslav
Táborová Jiřina
Šimek Jiří
Špička Lubomír
Jménem obce srdečně blahopřejeme.

Vzpomínáme

Dne 26. 9. uplynulo již 35 let
ode dne, kdy nás nečekaně opustil
můj manžel pan Jan Kašpar.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomeneme.
Manželka Lenka, dcera Jana a syn Milan s rodinami

Výlet pro imobilní
Výstava květin a aranžování občany na Skřítek
Ve čtvrtek 9. září byl krásný slunečný den. Na zastávce U Ptáčka
ve Vikýřovicích
nasedali poslední účastníci zájezdu ke kapli sv. Jana NepomuckéZahrádkářská organizace z Rapotína pořádala ve spolupráci s obcí
Vikýřovice ,,Výstavu květin a aranžování“, která se konala 4. a 5. září
v Galerii Zámeček ve Vikýřovicích.
Příjemné a krásné prostředí Galerie se nachází ve sklepě zrekonstruovaného zámečku. Tyto chladné prostory jsou ideální pro
výstavy květin. Návštěvníci obdivovali nejen květinová aranžmá,
ale také výpěstky z našich zahrádek.
Doufáme, že tato výstava nabídla všem, kteří ji zhlédli, spoustu
inspirace.
Jana Burdová,

ho na Klepáčově  a na Skřítek. V autobuse jelo 35 účastníků, dokonce i muži. Pan Sedlačík, majitel kaple, nám půjčil klíče od mříží
v kapli. Všichni se mohli posadit do lavic, kde se seznámili s historií  
dřevěného roubeného kostelíka. Zájezd jsme zakončili ve Velkých
Losinách v nové Velkolosinské pralinkárně paní Kašparové, kde
se téměř všichni výletníci ocitli poprvé. Příjemné dopoledne jsme
si osladili zákuskem, kávou a vydali se domů.
Ludmila Černohousová,
Sociální komise obce Rapotín

předsedkyně ZO ČZS Rapotín

Foto: Marta Mynářová

Výlet do kláštera Hory
Matky Boží u Králík

Sociální komise obce Rapotín zve seniory na autobusový výlet
do kláštera Hory Matky Boží u Králík (Grulich)

dne 15. října 2021

Trasa autobusu:
8:30 hod. - rest. U skláren
8:33 hod. - Jesenická
8:35 hod. - u hřiště
8:38 hod. - 	pila
8:40 hod. - 	U Ptáčka
8:45 hod. - u VÚCHS
8:50 hod. - pod Holubím
       	
vrchem
Po prohlídce bude následovat posezení s občerstvením. Zájemci
se mohou hlásit u paní Buňkové na tel. 588 884 402 do 12. října.  
Poplatek 100,- Kč
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Výlov obecního rybníka

V sobotu 16. října se uskuteční výlov obecního rybníka. Výlov
bude zahájen v 10 hod. Na programu je tombola, prodej ryb,
občerstvení. Na vaši účast se těší Rybáři Rapotín.

Byli jsme na výletě
na Zlatohorsku

Jako na každý výlet s ASTROU, tak i na tento jsme se velice těšili.
A opět nezklamal. V úterý 14. září v 8 hodin ráno v počtu
42 osob, všichni plni očekávání, jsme se vydali autobusem směrem
na Zlaté Hory. Již při nástupu byla velice dobrá nálada a zvědavost,
jak nás Zlaté Hory přivítají?
První naše zastavení bylo ve Zlatokopeckém skanzenu, sluníčko
nám vesele svítilo, my všichni natěšení, jak asi bude prohlídka probíhat. Nejdříve nutná razítka do deníčků a hurá do terénu. Usměvaví
průvodci nás seznámili s technickými prostředky na zpracování zlatonosné rudy, s životem předků ve starověké osadě a provedli celým
skanzenem. A že se bylo na co dívat, o tom není pochyb.
 	 Po dobrém obědě a občerstvení v Ondřejovicích v restauraci
U PEKINA jsme pokračovali v našem poznávání Zlatohorska.
Další zastávka byla pro ty odvážnější v Poštovní štole. Je to zpřístupněné dílo z 16. století, jehož pomocí se těžila ruda v podzemí.
Pro náročnou chůzi v úzkých a nízkých štolách byly poskytnuty
účastníkům přilby a elektrické svítilny a mohli jsme vidět, jak se dříve
pracovalo. Všichni se shodli na tom, že práce musela být velice náročná a těžká.
Druhá polovina účastníků navštívila poutní kostel MARIAHILF,
také tato skupina byla velice příjemně překvapena znovuobnovenou
stavbou a uspořádaným okolím.
Procházku městem jsme z časových důvodů museli vynechat,
tam se vrátíme někdy příště.

Zastavili jsme se u Sanatoria Edel, dětské léčebny respiračních
nemocí se speleoterapií. Poté jsme si jeli prohlédnout léčebné podzemní prostory, které se nacházejí v jedné ze štol. Děti zde mohou
využívat tělocvičnu s hřištěm pro basketbal, volejbal, možností hry
stolního tenisu i posilovnu. Štola je dlouhá 800 m, je zde 98 %
vlhkost a stálá teplota 8 stupňů. Společné foto a jedeme domů.
Byl to výlet náročný, ale pohodový a velmi dobře připravený.
Ráda bych za všechny zúčastněné poděkovala Astře, a to zejména paní Jiřce Dymákové a Karlu Mičunkovi za zajištění krásného
výletu. Těšíme se na další.
Božena Kocůrková

Mlýn Reitendorf oživil mlýnská kola
Ve dnech 13. a 14. srpna proběhl v rámci Rapotínských slavností kulturně vzdělávací program v prostorách bývalého rapotínského mlýna
Reitendorf. Dva projektové dny k tématům „Voda v krajině“ a „Co ukrývá řeka“ byly zaměřeny na osvětovou činnost zejména pro děti. Připravena byla expozice živých organismů, od ryb až po drobné živočichy,

kteří žijí v tekoucích a stojatých vodách. Odborníci hydrobiologové
informovali o jejich významu pro vodní ekosystém a jejich ohrožení.
Otázky z oblasti hydrobiologie byly podrobně diskutovány během
obou projektových dnů, za což jsme velmi rádi, jelikož voda, hospodaření s ní a její vazby ke krajině a člověku, je aktuální téma, kterým se
musíme zabývat, popularizovat ho a diskutovat o něm.
Aktivit ve mlýně bylo ale mnohem více. V prostorách mlýnice byla
k vidění výstava soutěžních fotografií, které soupeřily o přízeň u návštěvníků mlýna, kteří mohli dát hlas a rozhodnout tak o nejlíbivější
fotografii. Mlýnice ožila akčním, hlukově hudebním vystoupením Petra
Válka, na které navázal temně melodický performer KoondaHolaa.
Přízemí s kulturní památkou – vodním kolem a navazujícími
převodovými mechanismy oživil Petr Válek autorskou instalací
„Oživení mlýnských kol“, která byla k vidění i během Dnů evropského dědictví 11. září.

Expozice živých vodních organismů, foto: F. Lípa

Oživení mlýnských kol; autorská instalace Petra Válka.
Foto: J. Křesina
Za podporu děkujeme obci Rapotín, MAS Šumperský venkov, Nadaci
VIA, AOPK ČR i pivovaru Holba.
Výklad hydrobiologa Jana Koutného (AOPK) a zvídaví návštěvníci.
Foto: F. Lípa
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Spolek Nemeleme, z. s.

5

Adopcí píšťal přispějete
na rekonstrukci varhan

Naše varhany slouží neuvěřitelných 147 let a nyní již nutně potřebují
zaslouženou generální opravu, která zajistí jejich chod opět na mnoho desítek let. Jedná se o velmi vzácný nástroj krnovské firmy bratří
Riegerů. Byly vyrobeny na samém počátku slavné historie této firmy.
Oprava zahrnuje všechny části tohoto královského nástroje, mezi
které patří hrací stůl, mechanika, píšťaly, vzdušnice, vzduchové kanály a měchy, nový motor, nosné konstrukce a mnoho dalších prvků,
které, aby nástroj krásně zněl, musí být v perfektním stavu. Jedná
se o velmi náročné činnosti nejen z pohledu časového, ale hlavně
nároku na kvalitu jejich provedení. Tomu odpovídá i plánovaná cena
2 395 800,- Kč. Rádi bychom naše varhany svěřili zkušenému odborníkovi a varhanářskému mistru Jaroslavu Stavinohovi z Valašské
Bystřice, který mimo jiné ve své dílně postavil současné varhany na
sv. Kopečku u Olomouce a má za sebou i mnoho precizně opravených nových nástrojů. Ty mohou díky jeho pečlivé práci sloužit bez
závad další řadu let. V souvislosti s výměnou oken za varhanami,
velké prašnosti, padání stavební suti přímo do nástroje a potřebě
místa pro vnitřní lešení se musela část píšťalového fondu již demontovat. Jedná se o celý druhý manuál a polovinu prvního manuálu.
Velmi se tím omezila zvuková barevnost a varhaníkům zkomplikovala hra.
Pro účely získání finančních prostředků na opravu bude v nejbližší době založen transparentní účet, kam mohou přispívat jednotlivci i firmy. Připravujeme projekt „Adopce píšťal“, kde si dárci
mohou adoptovat píšťalu nebo třeba i celý rejstřík našich varhan.

Náš krásný nástroj má celkem 1007 píšťal rozmanitého zvukového
zabarvení a také výšky tónu, od nejhlubších basových až po vysoké tóny barevné mixtury. Samozřejmě si po opravě na adoptované
píšťaly můžete přijít zahrát! Stav adopce budeme zveřejňovat a rádi
uvedeme jméno dárce, který získá kromě zážitku z poslechu také
dárkový certifikát o adopci. Bližší informace budou zveřejněny na
stránkách farnosti, popř. je rád poskytne varhaník Jan Rameš na tel.
731 621 225 nebo e-mailu jan.rames@atlas.cz. Více se dozvíte také
v dalším vydání Rapotínských novin. Všem budoucím dárcům předem děkujeme za příspěvky, stejně jako Obci Rapotín za dosavadní
velkou podporu při již probíhajících opravách našeho kostela.
Jan Rameš

TU – MÁŠ GU-LÁŠ
Na druhou sobotu v září
vyšlo počasí jak sen,
RAPIPA všechny pozvala
na gulášový den.

Známí se tu setkávali,
nenudil se, kdo tu byl,
a v poledne pan starosta
ochutnávku zahájil.

Já tu byla poprvé
a kulila jsem oči,
s jakým zápalem se soutěžící
kolem kotlů točí.

Zkušená komise po pravdě
neměla to snadné,
jistě jejich hodnocení
bylo objektivní a správné.

Kdo ke komu patří
na pohled je zřejmé,
každé družstvo má svou značku,
či zástěry stejné.

Vítězové se radovali,
vyhráli všichni vlastně,
jako vždy to dopadlo
se zdarem a šťastně.

Že ta akce už má věhlas
v okolí, se dobře ví,
čtrnáct týmů se zúčastnilo,
naši, také přespolní.

Vše se prodalo a snědlo,
bylo to prima,
díky, že jste fandit přišli,
občané Rapotína!

Ze všech kotlíků tu voněl
guláš hovězí, vepřový, kančí,
cibule, koření, chleba i pivo,
segedín, ze srdcí i dančí.
Díky RAPIPĚ, soutěžícím a všem, co se na této bezva akci podíleli.
Milada Bartošová

Od října opět startuje
Univerzita třetího věku

7. října zahajujeme další zimní semestr
Virtuální univerzity třetího věku, ve kterém se
zaměříme na „Rituály evropských královských
rodů“. Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody
19. a 20. století.

6

Rapotínské noviny

Pokud Vás toto téma zajímá, tak se k nám přidejte. Začínáme
7. října v zasedací místnosti KD Rapotín v 1. patře ve 14 hod.
	Kdo může být studentem? Občané Rapotína a z okolí v důchodovém věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok
na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.
Více informací o VU3V získáte na webových stránkách
Virtuální univerzity třetího věku e-senior.czu.cz nebo https://
knihovna.rapotin.cz/vu3v/, anebo
přímo v knihovně u Lenky
Drechslerové, tel. 583 212 531.

V knihovně se losovali výherci soutěže
Během léta se mohly děti do 15 let zapojit do soutěže Prázdninové
bingo. V knihovně nebo přímo na webových stránkách byl k dispozici
soutěžní list, do kterého děti měly za úkol plnit úkoly jako: zapůjčit si
knihu v rapotínské knihovně a napsat o čem byla (nebo nakreslit obrázek); najít čtyřlístek a vlepit do listu; zjistit kolik čapích hnízd máme
v Rapotíně; nakreslit logo nového Muzea rapotínských skláren; vyjít na
rozhlednu Bukovku a dát razítko do listu…..
Celkem se vrátilo 13 vyplněných listů a ve čtvrtek 9. září
byli vylosováni tito výherci:
1. místo Maruška Vybíralová,
která získala poukaz do Laser Arény v Šumperku a knihu.
2. místo Vilma Kalbáčová, která získala stolní hru GUMP a knihu.

1. místo Maruška

3. místo František Pícha, který získal poukaz na nákup knih a knihu.
Pro ostatní soutěžící byla v knihovně nachystána malá odměna.
Pár informací ze soutěže:
• věkový průměr soutěžících byl 7,5 roku (nejmladší soutěžící
měl 4,5 roku a nejstarší 12 let)
• 10 dětí bylo z Rapotína, 3 děti z Petrova nad Desnou
• nalezeno bylo 7 čtyřlístků
• soutěžilo 7 chlapců a 6 dívek
• nejčastěji si soutěžící přáli, aby v Rapotíně byl aquapark
nebo skatepark
LD

2. místo Vilma

3. místo František

Proběhl seminář
sebeobrany
Velký zájem vzbudil seminář sebeobrany pro ženy, který
se uskutečnil v neděli 12. září. Premiéra,  pořádaná Sportovně střeleckým klubem Rapotín ve spolupráci s IKMF Šumperk, přilákala   zájemkyně nejen z Rapotína. Instruktoři Krav Maga prezentovali
základní obranné techniky na situace, se kterými se účastnice mohou setkat např. na zastávkách veřejné dopravy nebo v parku. Účelem semináře nebylo naučit dokonale univerzální sebeobranu,
ale představit formy prevence před napadením, asertivní verbální
a fyzickou reakci na obtěžování a nakonec i jednoduchou obranu
proti útoku. Výhodou semináře byla možnost si techniky pod dozorem instruktorů prakticky vyzkoušet, napřed ve dvojicích a posléze
i naplno na figurantech. Pro kladný ohlas plánujeme uspořádat

SDH Rapotín
v měsíci září

Nejmladší hasiči zahájili trénink

V pátek 3. září proběhl nábor mladých hasičů. Zájem i nadšení bylo
opravdu veliké. Nejen děti měly možnost nahlédnout do nitra rapotínské hasičské zbrojnice, vyzkoušet si hasičskou přilbu nebo třeba
zjistit, jak těžká je výstroj hasiče. Holky i kluky bezesporu nejvíce

i pokračování semináře a v návaznosti na problematiku sebeobrany
i seminář s právníkem na téma Nutná obrana a Krajní nouze.
Martin Kalbáč,
SSK Rapotín
zaujala prohlídka hasičských aut. Ti nejodvážnější si za asistence zkušených hasičů užili i výhled ze střechy MANa. Od 10. září  
pak začali nejmladší hasiči aktivně trénovat. Přejme jim, ať jim
nadšení a odhodlání vydrží, tréninky jsou pro ně zábavou i poučením a vyroste nám tu nová generace odvážných a šikovných děvčat
a kluků.

Darujeme krev

Ve středu 15. září jsme se opět vydali do šumperské transfúzky
k pravidelnému odběru tekutiny nejvzácnější. A tentokrát jsme
s sebou přivedli i zbrusu nového dárce.

Uctění památky kolegů

V sobotu 19. září uctil SDH Rapotín památku dvou hasičů
JSDH obce Koryčany na Kroměřížsku, kteří zahynuli ve středu
15. září  při výbuchu rodinného domu. V pravé poledne vyjela technika před hasičskou stanici se zapnutým výstražným světelným
zařízením, osádka nastoupila v zásahových oblecích. Minutou ticha
jsme tak uctili památku zesnulých kolegů a vyjádřili upřímnou soustrast všem pozůstalým.  
SDH Rapotín

Více ze života SDH Rapotín na FB stránkách:
https://www.facebook.com/SDHRapotin
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Rapotínští truhláři – pokračování
Minule jsme si představili maličký dřevodělný podnik Josefa
Weisera, dnes se zastavíme u jednoho kolářství a dalších dvou
truhláren, lépe řečeno stoláren. Kolářství čp. 80, nacházející se
v dnešní ulici Vodní, patřilo v meziválečném období Franzi Künzelovi, který zaměstnával jednoho člověka. Künzel v roce 1928
žádal okresní politickou správu v Šumperku, aby do svého provozu mohl postavit elektromotor. Dílnu provozoval ve stodole přiléhající k obytnému domu. Komise, která se sešla 20. června 1928
na místě samém, konstatovala mj., že motor o výkonu 3 koňské
síly, „jest úplně zakrytý a slouží ku pohánění pásové pily a jednoho
soustruhu. Řemeny jsou úplně zakryté a chráněné proti dotyku.
Elektrické vedení jest uloženo vesměs v trubkách.“ Protože komise
shledala, že prostor, v němž byly uvedené stroje umístěny, neodpovídají předpisům Moravského stavebního řádu, nařídila nápravu a provoz povolila podmínečně na jeden rok. Jednalo se v podstatě o podružné nedostatky, jako že v dílně nebyl vyvěšen zákaz
kouření a manipulace s ohněm, na vstupních vratech scházela cedulka o zákazu vstupu nepovolaným osobám a scházely předpisy
o první pomoci. Závažnějším nedostatkem byla skutečnost, že se
v dílně nenacházela skříňka s materiálem k první pomoci. Künzel
jistě vše hravě vyřešil a navíc asi v roce 1931 nahradil dřevěnou
dílnu zděným přístavkem. Toho roku inzeroval v šumperských
novinách Grenzbote zprávu, že se ve svém kolářství zabývá i
výrobou sportovního zboží. Koláři v té době mj. uměli vyrábět
kvalitní dřevěné lyže.
Leopold Drösel provozoval v meziválečném období sám
stolařskou dílnu, která se nacházela v zahradě jeho domu
čp. 413 v dnešní ulici V Lukách. Jednalo se o přízemní dřevěný
objekt se zděnou podezdívkou a sedlovou střechou, o rozměrech
10 x 5 metrů, kterou si majitel postavil pomocí půjčky za
22 tisíc Kč. Stavba byla rozdělena příčkou na vlastní ruční dílnu
a strojní prostor. V roce 1934 majitel žádal okresní úřad, aby mu
bylo povoleno provozovat živnost s blíže neurčeným strojem na
obrábění dřeva. Úřední komise se sešla v Rapotíně 5. prosince
1934 a byla zjevně k Dröselovi vstřícná. V zápisu je konstatováno, že vzhledem k tomu, že je žadatel v daném oboru začátečníkem a provoz dílny je pouze provizoriem, bylo doporučeno, aby
mu byly „s ohledem na nynější krisi zejména v živnosti stolařské“
odpuštěny poplatky za úřední výkon. Deset dní poté, 15. prosince 1934, okresní úřad Leopoldu Dröselovi povolení ke zřízení
strojní stolařské dílny vydal. Jednalo se však o podmínečný souhlas na pět let, během nichž měl majitel zajistit pět vesměs lehce
proveditelných opatření, jako např. čitelné varování týkající se
čištění strojů. Nejnákladnější podmínkou byla přestavba objektu
na zděnou dílnu. Poté měl Leopold Drösel dostat definitivní živnostenské povolení. Odpuštění poplatku se však nedočkal, neboť
v úředním přípisu se uvádí: „Následkem místního šetření vzešly
zdejšímu úřadu výlohy včetně kolkovného v částce 106 Kč a vyzýváte se, abyste tuto částku poslal během 8 dnů zdejšímu úřadu
přiloženou složenkou.“ Inu, úřední šiml zařehtal.

Domek čp. 466 s neomítnutou stolařskou dílnou Josefa Bienera,
vpředu majitel s rodinou a čtyřmi zaměstnanci – foto z roku 1937.

Stolařství provozovali tehdy také bratři Hubert a Josef Bienerovi – první v dnes již neexistujícím objektu čp. 373 a druhý si
v roce 1934 postavil novou strojně stolařskou dílnu za domem
dnešní Šumperská čp. 466 (naproti ulici V Lukách). Původní objekt byl přízemní s podkrovím a v dílně, která byla rozdělena na
dvě části, našla kontrolní komise řadu nedostatků. Okresní úřad
31. října 1934 proto zatím živnostenské povolení nevydal a vyzval majitele k jejich odstranění do konce uvedeného roku. Jednalo se zejména o vchodové dveře, které se měly otevírat ven,
elektrické vedení mělo být vedeno v pancéřových trubkách, list
okružní pily měl chránit kryt a v dílně měla být umístěna vzduchotěsně uzavřená lékárnička. Ostatní připomínky se týkaly cedulí s písemnými nařízeními a zákazy – např. o zákazu kouření
a vstupu nepovolaným osobám. Jak vidno z připojené fotografie z roku 1937, Josef Biener jistě všechny připomínky odstranil
a v povoleném podnikání si musel vést velmi dobře. V písemnostech šumperského okresního úřadu se totiž dochoval plán
na stavbu zcela nového obytného domu. Jednalo se o pěknou
podsklepenou dvoupatrovou budovu s obytným podkrovím.
V zadní části byly plánovány dvě dílny na výrobu nábytku. V přízemí obytné části se měly nacházet dvě místnosti o rozměrech
5 x 4 metry, z nichž jedna měla sloužit jako prodejna. V ostatních
prostorách přízemí měla být kuchyně a veškeré sociální zařízení.
V prvním poschodí byl plánován dvoupokojový byt s veškerým
zázemím a v podkroví jeden větší pokoj. Snad jediným nedostatkem projektu bylo, že vytápění místností bylo lokální, ačkoliv v té
době se již v novostavbách počítalo s ústředním topením. Projekt
zpracoval v únoru 1938 maršíkovský zednický mistr Eduard Oth
a razítkem a podpisem ho schválil Josef Biener, výrobce moderního interiérového vybavení, držitel zlaté medaile I. třídy z roku
1937. Hle, zde je nápověda Bienerových dobrých finančních poměrů. Ostatně na zmíněné fotografii je asi třicetiletý Josef Biener
s manželkou a synem a na voze sedí patrně jeho čtyři zaměstnanci. Plánovaný objekt měl stát v místech dnešního přízemního
stavení se sedlovou střechou.
Pohříchu se jeho realizace neuskutečnila. Asi neprohádáme,
když to přičteme událostem
podzimu 1938, kdy byly Sudety
připojeny k Německé říši, která
i mladé mužské obyvatele Rapotína poslala o rok později do
válečného konfliktu.
Drahomír Polách

Kolářství čp. 80 s majitelem Franzem Künzelem a jeho rodinou
– foto z roku 1937.
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Čelní pohled na obytný dům se stolařstvím manželů
Rosy a Josefa Bienerových – nerealizovaný projekt z února
1938, autor maršíkovský zednický mistr Eduard Oth.

Spolek rodičů Údolí
Desné informuje
Loučení s prázdninami

Již tradiční Loučení s prázdninami letos proběhlo trochu netradičně.
Letos nám počasí moc nepřálo.
Akce probíhala v parku u skláren částečně schovaná pod velkým
stanem. Děkuji odvážným dětem a rodičům, kteří dorazili a nebáli se
zmoknutí.
Snad na Drakiádu, kterou plánujeme uspořádat začátkem října,
nám bude počasí přát.

Hry bez hranic

28. srpna se v Rapotíně v parku u skláren odehrál druhý ročník soutěže
Hry bez hranic.
Šest soutěžních týmů zde prošlo 6 disciplínami. Myšlenkou her
hlavních organizátorů, tedy Veroniky Sáblíkové a Jiřího Navrátila, byla
primárně týmová spolupráce, trochu soupeření a hlavně dobrá zábava
a radost ze hry.
Naše plány byly naplněny až po okraj   a máme velkou radost
z toho, že si všichni tento den užili. Mimo jiné nám přálo také počasí, guláš byl výborný, pivo dostatečně vychlazené a kapele Avalon to
šlapalo.

MŠ Skleněnka

Rapotínské noviny

•

Velké díky patří všem pomocníkům, kteří se na akci podíleli, obci
Rapotín za propůjčení parku, Sboru dobrovolných hasičů z Rapotína
a firmě SUEZ CZ a.s. za obrovské dárkové balíky pro všechny
týmy. Těším se na další společné aktivity.
Veronika Sáblíková,
www.srud.cz
Za finanční podporu dále děkujeme těmto subjektům: Olomoucký kraj,
obcím Rapotín,  Petrov nad Desnou, Sobotín, Rejchartice a Vikýřovice,
firmám SUEZ CZ a.s., PLATIT, a.s.

V mateřské škole Skleněnka Rapotín začal v září nový školní rok. V letošním roce naše školka poprvé
přivítala i děti dvouleté v jejich nové třídě Motýlků.

Září 2021
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ZŠ Rapotín
Den s kamarády

V pátek 3. září prožili noví letošní prvňáčci Den s kamarády.
Společně s kamarády z 1. třídy ze Sobotína celé dopoledne sportovali a soutěžili pod vedením Romana Lipavského a zkušených
instruktorů ve školní tělocvičně. Smyslem této již tradiční školní
akce je navázání kamarádských vztahů jak mezi spolužáky, tak mezi
žáky a jejich třídní učitelkou. Děti si užily hlavně spoustu zábavy,
pohybu a legrace, za což patří velký dík již zmíněným instruktorům
z Tábora Černý Potok, kteří tuto prospěšnou akci pro naše
prvňáčky připravili.
Irena Kocůrková

Exkurze do planetária
Ve čtvrtek 16. září v 6:20 hod. jsme vyjeli od školy i s dětmi ze
Sobotína do Ostravy.
Celou cestu tam jsme si povídali, spali, svačili a pozorovali okolí.
První zastávka byla v Hrabyni. Prohlédli jsme si památník 2. světové války a staré tanky. Fotili jsme se u památníku i u tanků.
Hlavním cílem cesty bylo planetárium v Ostravě. Nejdříve jsme
šli do promítacího sálu, kde promítali film Dobrodružná cesta k planetám. Ve filmu mě nejvíc zaujaly planety a souhvězdí.
Potom jsme si prohlíželi různé expozice, například zrcadlové
bludiště a koule s elektrickými výboji.
Na závěr jsme se najedli a utráceli.
Cestou domů jsem spala a povídala si s kamarádkou.
Planetárium se mi moc líbilo, protože tam povídali o hvězdách
a byla jsem s kamarády.
Jana Kirschnerová, 5.A

Záhájení školního roku 2021/2022 - I. A
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Miacis v poslední
době nezahálel

Největší radost nám udělala naše členka Sabina Andělová se
svým psem Pacem, která se kvalifikovala na Mistrovství České
republiky mládeže 2021 a nakonec v družstvech obsadili krásné
5. místo. Závody jsou v plném proudu, a tak i další členové se
mohou pochlubit nemalými úspěchy, a to nejen v agility. Konkrétní
týmy a jejich aktuální úspěchy můžete sledovat na https://www.
facebook.com/miacisklub
Miacis se také každoročně účastní Šumperského hafana, kde
se i letos postaral o zábavu v podobě překážkové dráhy. Fotografie
z těchto akcí také naleznete na zmíněném odkaze.
Přejeme krásný podzim a mějte se moc hezky.
Vaši Miacisáci

Fotbalové střepiny

TJ Jeseník : TJ Jiskra Rapotín 0:0, 5:6 na penalty
S překvapivou posilou vyrukoval fotbalový Rapotín na víkendového protivníka. Po sérii tří výsledkových nezdarů přijel do Jeseníku
s Martinem Kupčíkem. Dvaačtyřicetiletý matador naposledy působil
v I.B třídě, kterou hrál za Postřelmov. „Přesně splnil a odvedl to, co
jsem od něj čekal. Balón drží, pokryje a klidně do něj řízne, když je
to potřeba. Přínosná pro nás bude jeho rozvaha a obrovská zkušenost. Při jednom nepříjemném brejku sundal protihráče za cenu
žluté karty. Pokud by to neudělal, mohli jsme prohrávat.  A přesně
o tom to je. Ví, co je v daný moment potřeba,“ pochvaloval si trenér
Netopil, Kupčíkův někdejší parťák v Hrabišíně. Protože oba týmy
v předchozích duelech častokrát inkasovaly, diváci se těšili na brankové hody. Místo toho se jim servírovala takticky vedená partie,
v níž byly gólové šance nedostatkovým zbožím.  A to zejména v první půli. „V závěrečné čtvrthodině nás Jeseník zatlačil a dostal se ke
dvěma nebezpečným pokusům z prostoru velkého vápna. Podržel
nás brankář Max, taky při nás stálo štěstí. Konečně! Kluci to odválčili
způsobem, který se s předchozími zápasy nedá srovnat. Nevypustili
jediný souboj a do všeho chodili naplno za cenu krvavých šrámů.
Odměnou jim byla zasloužená remíza a bonusový bod navíc z penaltového rozstřelu. Pečlivě jsme se na něj nachystali sledováním
a rozborem videa. Gólman Max díky tomu dopředu věděl, kam někteří jeseničtí exekutoři kopou, a jejich pokusy vyškrábl,“ těšilo kouče
Netopila.

TJ Jiskra Rapotín : FK Brodek u Přerova 1:1,
5:4 na penalty
Základní hrací doba k rozřešení nestačila. A tak muselo dojít na prodlouženou. Lépe řečeno na penaltovou nadstavbu. Fotbalové drama
v Rapotíně nakonec vyznělo příznivěji pro domácí mužstvo, které
mělo v dovednostní disciplíně pevnější nervy a přesnější mušku.
Rapotínský trenér Radim Netopil dobře věděl, odkud hrozí největší nebezpečí. Přizpůsobil tomu taktiku. „Brodek hraje venku líp než
doma. Je to brejkové mužstvo. Chtěli jsme být aktivní, ale zároveň
i opatrní, aby nás nevyškolili. Bohužel jsme je po špatném zpracování Dominika Drozda pustili do rychlého kontru, což je disciplína,
ve které jsou opravdu silní. Netopilovy svěřence brzdila nepřesná
předfinální a finální fáze. „Scházela tomu větší kvalita. Vrcholem
našeho ofenzivního zmaru byly dvě promarněné tutovky před poloprázdnou bránou. Hosté postupně vadli, hodně běhali bez balónu
a chytaly je křeče. Naši kluci to odbojovali, šlapali naplno až do konce a chtěli to zlomit,“ těšilo Netopila. Vyrovnání se dočkali na startu
závěrečné desetiminutovky. Hanákům se verdikt hlavního rozhodčího příliš nezamlouval, podle nich se penalta pískat nemusela.
„Myslím si, že jsme měli na to, abychom výsledek otočili. Brodek byl
k poražení za tři body. Naše koncovka ale není taková, jaká by měla
být. Díky bohu, že nám jde alespoň penaltový rozstřel. Znovu jsme
se na něj nachystali a znovu nám to vyšlo. Laďa Max dopředu věděl,
kam má skočit a jeden pokus chytil,“ zaradoval se kouč Rapotína.
V dalších domácích zápasech povede svůj výběr proti Mohelnici
a Velkým Losinám. Fanoušci se mají na co těšit.
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TJ Jiskra Rapotín : FK Mohelnice 1:2 (1:1)
Po všech stránkách to bylo těsné okresní derby. Kdyby
pět minut před koncem proměnil vyloženou šanci rapotínský štírek Jaroslav Klemsa, v normální hrací době
by se o vítězi nerozhodlo. Jenže na kdyby se nehraje,
a tak se tři soutěžní body přesunuly na konto mohelnických fotbalistů. Aktéři sobotní řežby na nic nečekali. Hned
v první minutě zachránila hostující mužstvo tyč. O chvíli později měl
o zábavu postaráno i domácí strážce Max, jenž čelil samostatnému
nájezdu. Jelikož v nelehké zkoušce obstál na výbornou, skóre se
premiérově měnilo až ve 13. minutě. Posledně jmenovaný se marně
natahoval po umístěné ráně Jaroslava Kožely, jenž se dostal k nabití nachystaného kanónu v prostoru šestnáctky. Rapotín vyrovnal
za necelou čtvrthodinu. Klemsa posadil na zadek celou defenzívu
protivníka včetně brankáře Hory a mohl si vychutnat zasloužené
ovace ze strany jásajících příznivců. Diváci se v prvním poločase
nenudili. Mohelnice orazítkovala spojnici, hlavičkující Hegner ze tří
metrů kratší část brankové konstrukce. Bylo se na co dívat! Druhé dějství se neslo v opatrnějším duchu. Největší rozruch vyvolala
typická akce v podání Mohelnice. Zadák Vokoun se vytáhl na post
falešného křídelníka, odcentroval a Daniel Ryba vrátil vedení na stranu svého mužstva. Tentokráte natrvalo. „Věděli jsme, že to takhle
hrají. Bohužel i vlivem vynucených střídání jsme v daný moment
nebyli připraveni tak, jak bylo potřeba. Jejich útočný výpad jsme nezachytili. Soupeř si to ve zbytku utkání zkušeně pohlídal a vývoj kontroloval. Až na tutovku Jardy Klemsy nás nepouštěl do hry. Na míči
byl daleko častěji,“ uznal trenér poraženého mužstva Radim Netopil.
„Kluci se snaží, dřou, poctivě makají. Na trénincích mívám osmnáct
hráčů. Někteří se ani nevlezou na zápasovou soupisku a nastupují
za béčko. Pokud jde o přístup, nemůžu si stěžovat. Bohužel tomu
chybí lepší výsledky. Limituje nás mizerná produktivita, v koncovce
jsme strašně slabí. Protože se neustále dokola bavíme o stejné věci,
která nás trápí dlouhodobě, není to ani tak o štěstí jako spíš o chybějící kvalitě. Z tohoto pohledu se pořád hledáme,“ prohlásil Netopil.
„Dnes jsme si museli vystačit bez Luboše Pinkavy, který stejně jako
náš předseda Rousek upřednostnil charitativní běh. Jeho výtěžek
putoval na adresu jednoho nemocného dítěte. Jsou to pro nás cenné
body, které bychom rádi potvrdili doma proti Brodku,“ řekl vedoucí
mohelnického týmu Radek Vašata.

Výsledky rapotínských mužstev

Muži „B“
Rapotín : Jestřebí 2:3
Hrabišín : Rapotín 2:2, 5:4 na penalty
Úsov : Rapotín 2:1
Dorost
Rapotín : Sulko Zábřeh „B“ 4:0
Rapotín : Bludov 0:4
Libina : Rapotín 3:2

Starší přípravka
Vikýřovice : Rapotín 13:1
Libina : Rapotín 10:4
Mladší přípravka
Ruda : Rapotín 5:13
Velké Losiny : Rapotín 11:13

Milan Stratil
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Dne 11. září ve 14 hod. se konalo v zasedací místnosti kulturního domu slavnostní Vítání občánků. Děti přivítal starosta Bohuslav Hudec.
Zleva: Matyáš Šenekl, Dominik Pustina, Tomáš Čech, Mike Ulman, Barbora Balcárková.

Další slavnostní Vítání občánků se uskutečnilo v 16 hod. Děti přivítala místostarostka Markéta Csölleová.
Zleva: Lily Vavrečková, Anastázie Baronová, Eliška Martonková, Tobias Jonathan Jersák.
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