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Vážení spoluobčané,
doufám, že jste si v závěru roku 2008 ve
zdraví a v pohodě užili vánočních svátků,
Silvestra a Nového roku. Na začátku mého
příspěvku Vám do nového roku přeji mnoho
štěstí, optimismu, osobní spokojenosti
a pohody, splněných přání a hlavně hodně
zdraví. Přeji Vám, aby se Vám v novém roce
dařilo a žilo nejméně tak dobře jako v roce
minulém, a pokud možno ještě lépe.
Současně věřím, že se vedení obce podaří
realizovat všechny akce, které jsme si
naplánovali a které jsou důležité pro zajištění
vytvoření podmínek pro příjemnější život
v naší obci a pro zvýšení Vaší životní úrovně
zejména v oblasti volnočasových aktivit,
bydlení a vzdělávání. Mám na mysli zejména
plánované investiční akce. Společně s vedením obce a jeho orgány se budu usilovně
snažit vést obec k zajištění realizace těchto
plánovaných akcí a ke zkvalitnění životního
standardu. V neposlední řadě se budeme
společně v očekávaném náročném letošním
roku snažit, aby současně se prohlubující
nepříznivá ekonomická situace, vyvolaná
celosvětovou finanční krizí, měla na život
v naší obci co nejmenší dopad.
V roce 2009 bude pro další rozvoj obce
prioritní investiční aktivita obce. Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce byl
schválen za tím účelem důležitý dokument,
a to rozpočet obce na rok 2009 včetně rozpočtu investic na rok 2009 dle jednotlivých
konkrétních investičních akcí. Ze schváleného rozpočtu investic na rok 2009 chci
připomenout zejména tyto následující investiční akce:
•
Zahájení rekonstrukce staré budovy základní školy s dokončením v roce 2010
•
Zahájení rekonstrukce kulturního domu
na budoucí „Komunikační a koordinační
centrum Rapotín“ s dokončením v roce
2010 respektive 2011
•
Pokračování a dokončení rekonstrukce a
rozšíření hřiště pro ZŠ Rapotín zahájené
na podzim roku 2008
•
Pokračování a dokončení rekonstrukce
a nástavby obecního panelového domu
č.p.554 na sídlišti zahájené na jaře 2008
•
Zahájení I.etapy rekonstrukce budovy
Obecního úřadu (půdní vestavba, zastřešení)
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Zahájení výstavby sportovního areálu
u STS – v případě schválení dotace
nájemci pozemků, obec bude mít u této
akce spolufinancování cca 3 mil.Kč
Celkově byly v rozpočtu obce na rok
2009 schváleny na realizaci plánovaných
investičních akcí v roce 2009 investiční výdaje v celkové hodnotě 49 165 tis.
Kč, z toho bude uhrazeno ze schválených poskytnutých dotací 9 567 tis.Kč,
z poskytnutých úvěrů 6 620 tis.Kč
a z vlastních zdrojů 32 978 tis.Kč.
Osobně jsem rád, že v roce 2009, pokud
nenastanou nějaké nepředvídané objektivní
důvody, zahájí obec dvě velice sledované,
očekávané a pro obec v současnosti i prioritní
finančně náročné akce. Mám na mysli rekonstrukci staré budovy ZŠ Rapotín (včetně VO,
oplocení areálu a dokončení terénních a sadových úprav) a rekonstrukci kulturního domu
(včetně rekonstrukce parkoviště a terénních
a sadových úprav jeho okolí). Předpokládané
celkové výdaje na tyto dvě akce představují
hodnotu cca 80 mil.Kč. Na rekonstrukci
ZŠ má obec příslib dotace ze SR ve výši
10 mil.Kč a na rekonstrukci KD zatím 22,5
mil.Kč. Na další dotační spolufinancování je
připravena žádost. Stále, ale zbývá převážná
část spolufinancování na obec. Z toho důvodu
schválilo zastupitelstvo obce na prosincovém
zasedání zajištění financování těchto dvou
investičních akcí úvěrem v celkové hodnotě
35 mil.Kč. Na poskytnutí úvěru vyhlásí obec
v nejbližší době výběrové řízení na poskytovatele úvěru.
V případě vyřízení poskytnutí výše uvedeného úvěru se uvolní pro rok 2009 částka
nejméně ve výši 17 mil.Kč pro další navýšení
rozpočtu investic na rok 2009, z kterého by
obec mohla realizovat a nebo začít realizovat
některé z následujících plánovaných akcí:
výstavba inženýrských sítí lokality
U Koupaliště
vybudování kanalizace Maňák, Zeman
prodloužení kanal.řadu pro č.p. 198,
634, 635, 290 (za tělocvičnou ZŠ)
splašková kanalizace (obchod Šindler
a okolí)
komplexní úsporná opatření veřejného
osvětlení (VO) – II.etapa
rekonstrukce hřbitova – II.etapa
pokračování rekonstrukce areálu TJ Jiskra – II.etapa (hlavní hřiště, kurty, hřiště
pro malou kopanou) – v případě získání
dotace

Měsíčník

•

-

cyklostezka v koridoru silnic II/++
a I/44 v délce cca 5,5 km v Rapotíně
(v případě získání dotace)
regenerace panelového sídliště –
III. etapa (v případě získání dotace)

Z toho je patrné, že se naskýtá možnost vynaložit na investiční výdaje v roce 2009 částku
nejméně ve výši 65 mil.Kč. Pro srovnání
v roce 2008 vynaložila obec na investiční
akce celkem 41 mil.Kč, z toho bylo uhrazeno z dotace 18 mil.Kč, z úvěru 6 mil.Kč
a z vlastních zdrojů 17 mil.Kč. Byla dokončena kanalizace na Nové Domky, I. etapa
tréninkového hřiště v areálu TJ Jiskra Rapotín, místní komunikace - ulice K Beranovi,
sanační opatření k nápravě staré ekologické
zátěže po bývalé Sovětské armádě a rekonstrukce a nástavba obecního panelového
domu č.p.554 na sídlišti.
Jak je vidět, naplánovaných investičních
akcí máme mnoho. Dobré hospodářské
výsledky obce v roce 2008, včetně vytvoření poměrně dostatečné výše vlastních finančních prostředků, dávají spolu
s očekávaným poskytnutím úvěru reálné
předpoklady k tomu, aby plány se staly
i skutky.
I přes tento poměrně velký výčet hlavních
investičních akcí se v současné době pokračuje
na zpracování dalších dokumentů nutných
pro zajištění dalšího rozvoje obce. Jedná se
o strategický plán rozvoje obce roku 2013
a nový územní plán obce.
V neposlední řadě Vás chci ujistit, že vedle
přípravy a realizace investičních akcí se
budeme věnovat jako každý rok i ostatním
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oblastem a problémům běžného života a dění
v obci. Jako například údržbě veřejné zeleně,
vzhledu obce, bytového fondu, stavu místních
komunikací a chodníků a v neposlední řadě
provozu a rozvoji svazkové školy.
Tak jako v minulých letech i v roce
2009 budeme pokračovat v nastoupené
cestě v oblasti zajišťování kultury, sportu,
zájezdů a dalších akcí pro občany obce,

se zaměřením zejména pro seniory a děti.
Tyto aktivity budou zajišťovat sociální
a kulturní komise. O jejich konání budete včas
informování prostřednictvím Rapotínských
novin, lokálního televizního vysílání nebo
letáků. Obec bude i nadále nejen finančně
podporovat nezisková sdružení, tělovýchovu
a další zájmové spolky a organizace, působící
v naší obci.

Plánů a záměrů v roce 2009 máme mnoho.
Věřím, že ve spolupráci s vedením obce,
zastupitelstvem obce, pracovníky Obecního
úřadu a Vámi občany, se nám plány a záměry
obce v roce 2009 podaří uskutečnit a že společně prožijeme další náročný rok ve zdraví
a spokojenosti nás všech.
Ing. Vladimír Mikulec
starosta obce

Letem zastupitelským světem
Dne 17. prosince 2008 proběhlo poslední zasedání Zastupitelstva obce
Rapotína v minulém roce, na kterém byly mimo jiné schváleny tyto
body:
* Rozpočet obce na rok 2009 včetně rozpočtu investic dle jednotlivých akcí a rozpočty fondů rozvoje bydlení obce na rok 2009
V rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2009 poskytnutí neinvestičních prostředků Svazku obcí údolí Desné na rok 2009 na režijní náklady a na neinvestiční výdaje školské právnické osoby „Základní škola
a Mateřská škola Údolí Desné“ (tzv. svazkové školy).
* Plán činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2009.
* Podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva životního
prostředí na realizaci akce: ,,Rekonstrukce obecního úřadu
v Rapotíně“ a zároveň v případě získání dotace zajistit finanční
prostředky na spolufinancování v objemu 10 % z celkových uznatelných nákladů (zateplení fasády, výměna oken, zastřešení…).
* Zajištění financování investičních akcí „Rekonstrukce staré
budovy ZŠ v Rapotíně“ a „Brána do Jeseníků – Komunikační
a koordinační centrum Rapotín“ v případě schválení dotací na tyto

investiční akce od Ministerstva financí ČR.
* Prodloužení lhůty pro pořízení územního plánu, a to do 31.12.2010.
* Zásadní a kategorický nesouhlas s návrhem na vymezení aktivních
a pasivních záplavových zón řeky Desné na k.ú. obce Rapotín.
* Termíny jednání schůzí Zastupitelstva obce Rapotín v roce 2009
1. schůze – 28. ledna 2009 od 17:00 hodin
2. schůze – 25. února 2009 od 17:00 hodin
3. schůze – 25. března 2009 od 17:00 hodin
4. schůze – 24. června 2009 od 17:00 hodin
5. schůze – 16. září 2009 od 17:00 hodin
6. schůze – 11. listopadu 2009 od 17:00 hodin
7. schůze – 16. prosince 2009 od 17:00 hodin
Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí:
* Výsledky hospodaření školské právnické osoby „Základní škola
a Mateřská škola Údolí Desné“ za rok 2008 k datu 31.10.2008.
* Informaci zhotovitele zakázky „Územní plán obce Rapotín“, tj. firmy
Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., o současném stavu této zakázky.
* Plnění rozpočtu obce na rok 2008 za období leden – listopad 2008.

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky nebo dotace z „FBOR“
Obec Rapotín vyhlásila dne 5.1.2009 na základě Usnesení č. 9/2008
z veřejného zasedání zastupitelstva obce výběrové řízení pro rok
2009 na poskytnutí půjčky nebo dotace z „Fondu bydlení obce
Rapotín“. Zájemci o poskytnutí půjčky nebo dotace musí žádost
o účast v tomto výběrovém řízení podat nejpozději do 13.2.2009.
Vyhlášené výběrové řízení je zveřejněno na úřední desce, na
internetových stránkách obce Rapotín www.rapotin.cz a v místním
televizním vysílání.
Dotace může být poskytnuta vlastníkům (fyzickým osobám) obytných budov na opravu staré fasády a to maximálně do výše 60 000,- Kč
na jeden dům. Výše dotace je odstupňována v závislosti na druhu
a rozsahu opravy a dále v závislosti na velikosti domu.
Vyhodnocení výběrového řízení na poskytnutí dotace nebo půjčky

je následně schvalováno na zasedání zastupitelstva obce Rapotín.
Dotace je vyplacena na základě uzavřené smlouvy po provedení celé
opravy fasády a jejím zkontrolování.
Půjčka může být poskytnuta na výstavbu rodinných obytných domů
do maximální výše 200 000,-Kč nebo na koupi rodinného obytného
domu nebo bytu v obytném domě na katastrálním území obce
Rapotín. Obec může poskytnout kupujícímu rodinného obytného domu
nebo bytu půjčku maximálně do výše 200 000,- Kč na jeden rodinný
dům, nebo maximálně 100 000,-Kč na jeden byt. Výše roční sazby
úroku činí 5%.
Podmínky poskytování půjček a dotací a pravidla výběrového řízení
se řídí obecně závaznou vyhláškou (OZV) č.1/99 a dodatky
č.1/2002 a 2/2003 k této OZV.
Vyhotovila: Ing. Jiroušková

Futsalový turnaj v rapotínské tělocvičně
O projektu „Ve zdravém těle zdravý duch“, který si sami napsali
a sami realizují kluci ministranti z rapotinské římskokatolické
farnosti, jsem Vás informoval v podzimním vydání rapotínských
novin. Tento projekt, který má za cíl vybudovat víceúčelové hřiště za
farou v Rapotíně, byl podpořen částkou 50 000,- Kč z programu Make
a Connection (Připoj se). Ten dotují společně společnost NOKIA
a Nadace pro rozvoj lidské společnosti (NROS). V rámci projektu jsou
naplánovány dva turnaje, jeden ve fotbale a jeden ve volejbale. Protože
pořadatelům nepřeje počasí a na upravovaném venkovním povrchu by do
konce realizace projektu nestihli turnaje odehrát, zažádali poskytovatele
příspěvku o možnost odehrát turnaje v místní tělocvičně. Akce se v sobotu
10. ledna zúčastnilo celkově osm týmů z Rapotína, Šumperka, Velkých
Losin a Postřelmova. V každém týmu nesměla chybět dívka
(či žena), aby byli zapojeni opravdu všichni. Věkové kategorie nebyly
určené, hrát mohl ten, kdo se přihlásil.
Turnaj se hrál na dvě skupiny a jen čas pořadatele trochu tlačil.
Pronájem tělocvičny totiž nebyl hrazen z peněz projektu, ale ze startovného a z příspěvku pana faráře Milana Palkoviče, který přišel odpískat
začátek turnaje. A tak po necelých čtyřech hodinách pěkného futsalu
napětí vrcholilo zápasy o třetí místo a finálovým zápasem. V turnaji

nakonec zvítězil tým Vačičáci z Rapotína (na obrázku), kteří jsou již
zasloužilými účastníky podobných turnajů, hraných především venku.
Na druhém místě se umístili „profi“ hráči - část Váňa týmu z Losin
a třetí místo si zaslouženě vydobyli hoši z Rapotína v čele s Honzou
Štěpánkem. Hlavní realizátor Vašek Štěpánek v závěru předal ceny
umístěným a zvláště poděkoval dívčímu týmu, hrající profi fotbal
za Šumperk (dříve za Losiny), za jejich výkon, na který se opravdu
hezky dívalo.
Jp.
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Fotbalisté Brna
V týdnu od 12. do 16. ledna 2009 byli hosty hotelu Diana extraligoví
fotbalisté Brna. Měli zde přípravu na jarní část Gambrinus ligy. Pro
tréninkové účely využívali také tělocvičnu svazkové školy v Rapotíně. Nebylo to poprvé, kdy na přípravu fotbalisté Brna zavítali do
našich končin. Byli zde i začátkem minulého roku, kdy poslední
den po tréninku proběhla autogramiáda pro děti ve škole, na které
hráči rozdávali podepsané plakáty. Akce měla u dětí velký úspěch,
a tak se čekalo, že se autogramiáda uskuteční i letos. Ještě ráno před
posledním tréninkem to tak vypadalo, nakonec se ale vedení klubu
rozhodlo tuto akci rušit v obavách z hrozící chřipkové epidemie.
Proto byly tréninky uzavřené a k hráčům se nemohl nikdo dostat.
Je to škoda, protože pro mnoho dětí by to mohl být pěkný zážitek.
Jp.

Foto z roku 2008

Železnice Desná 2008
V roce 2008 Svazek obcí údolí Desné realizoval na Železnici Desná
několik investičních akcí, jejichž cílem je zejména trvalé zvyšování bezpečnosti, další modernizace dráhy a také z toho vyplývající
zlepšování komfortu jízdy pro cestující.
Jednalo se zejména o tyto stavební akce:
• vybudování nového mostu v km 11,056 ŽD,
v Loučné – Rejhoticích
Most převádí železniční trať přes náhon k MVE. Celá oprava byla
vyvolána špatným technickým stavem původního mostu, který jako
jediný nebyl po povodních v roce 1997 rekonstruován. Za 3,7 mil.
Kč byl vybudován zcela nový most o světlosti 2,5 m, včetně spodní
stavby, doplnění zábradlí a opravy přilehlých traťových úseků.
• výměna výhybek č.1, 2 a 3 v železniční stanici Kouty
nad Desnou
Původní výhybky byly v nevyhovujícím technickém stavu a proto
byly zcela nahrazeny novými výhybkami jiného typu, které lépe
odpovídají dopravním poměrům ve stanici. Celá stavba byla
realizována za 4,2 mil. Kč.
• nový elektrický ohřev výměn výhybek v žel. stanicích
Velké Losiny a Kouty nad Desnou
Tato stavební akce byla úzce spojena s výše uvedenou investiční
akcí. V žst.Velké Losiny byly elektrickým ohřevem vybaveny dvě
výhybky a v žst.Kouty nad Desnou tři výhybky. Zařízení slouží
k zajištění odstranění sněhu a námrazy z nejdůležitějších částí
výhybek. Tím se snižuje potřeba pracovníků nutných k zabezpečení
správné funkce výhybek a zvyšuje se bezpečnost provozu. Ve spojení
se samovratnými přestavníky na těchto výhybkách se jedná o zařízení nanejvýš užitečné. Náklady na jeho pořízení činily 2,7 mil. Kč.
• komplexní rekonstrukce přejezdu v km 11,570 ŽD
(v Loučné – Rejhoticích)
Jedná se o přejezd, kde železniční trať kříží pozemní komunikaci na
Nové Losiny. Vzhledem k vybudování nového lyžařského centra na
Přemyslově se předpokládá zvýšení frekvence dopravy po zmíněné
silnici a také proto byl přejezd vybaven novým zabezpečovacím
zařízením, včetně závor, což bylo v tomto případě velice nutné.
V rámci rekonstrukce byla také zrušena původní nevyužívaná
železniční vlečka do provozovny společnosti Strongwood a na přejezd
(nyní jednokolejný) byla dosazena pryžová přejezdová konstrukce,
což má pozitivní vliv na komfort jízdy po silnici i po železnici. Celá
rekonstrukce si vyžádala 4,8 mil. Kč.
Většina finančních prostředků na realizaci uvedených investičních
akcí byla získána z dotací od Státního fondu dopravní infrastruktury
(cca 11,9 mil. Kč), část prostředků na rekonstrukci přejezdu byla
z dotace, kterou poskytl Olomoucký kraj v rámci programu na zvýšení bezpečnosti železničních tratí a silničních komunikací (3 mil. Kč)
a zbytek byl uhrazen z vlastních prostředků Svazku obcí údolí Desné.
Tak jako každoročně, tak i v roce 2008 byla průběžně, během celého roku, prováděna důkladná údržba a opravy našich železničních
tratí ze Šumperka do Sobotína a z Petrova nad Desnou do Koutů nad
Desnou. Tuto činnost provádí kvalitně a vysoce profesionálně provozovatel dráhy, což je společnost SART – stavby a rekonstrukce a.s.,
Šumperk. Finanční prostředky poskytuje opět Státní fond dopravní

infrastruktury a loni to bylo 20 mil. Kč. V rámci této činnosti byly
opraveny např.:
- dva vedlejší přejezdy v Rapotíně, komunikace ke koupališti
(následně budou vybaveny světelným zabezpečovacím zařízením)
- komplexní výměna kolejnic v úseku mezi Šumperkem
a Vikýřovicemi (550 m) a v úseku před zastávkou Rapotín (340 m)
- několik propustů, jejichž technický stav již neodpovídal normám
- přejezd před žel. stanicí Velké Losiny (u zamýšlené nové
zastávky Velké Losiny – zámek)
- opěrná zeď ve stanici Velké Losiny
- přejezdy a propusty v obci Loučná nad Desnou
a dále byla např. zřízena kamera v žst.Velké Losiny, která monitoruje
prostor celé stanice. Je to již druhý kamerový systém na ŽD (první
je zřízen v žst. Kouty nad Desnou). každý občan tak má možnost
zjistit si na internetu např. jaké povětrnostní podmínky panují v uvedených lokalitách a navíc má tento projekt velký přínos ke zvýšení
bezpečnosti a rovněž k rychlému rozhodování řídících pracovníků
pro zabezpečení údržby staničních kolejí.
Plány do budoucna
Záměrem Svazku obcí údolí Desné do budoucna je zejména provedení elektrizace našich tratí, a to v návaznosti na elektrizaci úseku
Zábřeh – Šumperk (ve správě SŽDC). Proto jsme nechali zpracovat
renomovanou společností SUDOP Brno studii, která měla za úkol
posoudit všechny aspekty výše uvedeného záměru a dále rovněž
byla posouzena možnost prodloužení železniční trati do nově budovaného lyžařského areálu v Koutech nad Desnou a byla posouzena
optimalizace řízení provozu na celé železnici atd. Ze studie vyplynul
jasný závěr, že záměr elektrizace je technicky i ekonomicky reálný,
a to zejména s ohledem na poskytnutí výkonné, moderní a hlavně
spolehlivé dopravní cesty až do těsného sousedství nejvyšších horských
partií Jeseníků, která nepřinese, na rozdíl od dopravy silniční, žádné
zhoršení životního prostředí v obydlených částech obcí.
Proto Svazek obcí bude dále pokračovat v následných jednáních
a krocích, které budou směřovat ke konečné realizaci uvedeného
projektu. Další fází bude zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení, to vše však ruku v ruce s výběrem železničních vozidel pro elektrickou trakci a hlavně se zabezpečením finančního krytí
pro pořízení těchto vozidel.
J.S.
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Svazek obcí údolí Desné informuje
V současné době se vyhodnocují sesbírané dotazníky ke zpracování
strategického plánu rozvoje Svazku obcí údolí Desné pro období
2008-2013. Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili a odevzdali, vaše
podměty jsou pro nás důležité a jsme rádi, že budoucnost Vaší obce
Vám není lhostejná.
Svazek obcí údolí Desné dále pokračuje v projektu „Marketingová
podpora CR – Přijeďte k nám na Desnou“. V rámci projektu bylo
dotisknuto dalších 5 000 ks výtisků brožur Svazku obcí údolí Desné

s vloženou mapou a pohlednicí, z toho 3 000 ks bylo vytištěno v českém
jazyce, 1 000 ks v jazyce polském a 1 000 ks v jazyce německém.
Byla vypracována druhá průběžná monitorovací zpráva o udržitelnosti
projektu, ze které je patrné, že nárůst turistů v monitorovacím období,
tj. od 1.6.2007 – 31.12.2008 vzrostl o 54 384 návštěvníků od roku
2004. Nadále je vám k dispozici informační centrum v sídle Svazku
obcí údolí Desné a v železniční stanici v Koutech nad Desnou.
J.S.

Historické okénko
Již od začátku mého působení v rapotínských novinách jsme
s panem místostarostou Ing. Josefem Mikulcem a dalšími
členy redakční rady uvažovali o zavedení dlouhodobého bloku
věnovaného historickým událostem týkající se naší obce. Od úvah
jsme přešli k realizaci a od tohoto čísla bude v každých novinách
historické okénko věnované klíčovým historickým událostem.
Články do tohoto okénka bude zpracovávat pan Stanislav Hošek,
který se dlouhodobě historií Rapotína zabývá. Chtěl bych mu

poděkovat a doufám, že naše spolupráce přinese hodně zajímaného
pro čtenáře těchto novin.
Rád bych také oslovil ty z Vás, kteří máte nějaký námět nebo
dokonce nějaké podklady pro vytvoření těchto článků (staré fotky
z Rapotína, písemné záznamy atd.), podělte se s ostatními občany
Rapotína. Stačí mě kontaktovat nebo dát vědět na obecním úřadě
paní Blance Schartelové.
Jp.

Morová epidemie v Rapotíně (1714-1715)
Mezi nejstrašnější pohromy, které v minulosti
postihovaly naše země, patřil nepochybně
mor.
Naším Podesním se také mnohokráte
přehnal a nezáleželo mu na tom, zda je
člověk mladý či starý. V Šumperku vypuklo
onemocnění v létě 1571 a epidemie údajně
trvala až do Vánoc 1572. V některé dny
sklátila smrt až 26 lidí. Uvádí se, že celkem
za oba roky přišlo o život 1464 lidí, z toho
450 v roce 1571 a 1014 v roce 1572. Několik
let poté v roce 1575 si ,,černá smrt“ vyžádala
610 obětí z města, předměstí a Temenice
a v následujícím roce se jejich počet zvýšil
na 900. V obou případech byli ze zavlečení
moru do města obviněni židé, kteří se museli na žádost Šumperských a na základě
císařského rozhodnutí vystěhovat.1)
Mor zde nepochybně úřadoval, ale počet
mrtvých je přemrštěný, neboť město a předměstí mělo nanejvýš 1130 obyvatel.
O dalších nákazách, které byly obecně
nazývány morové, toho opět mnoho nevíme,
ačkoliv v menším rozsahu jistě existovaly.
V roce 1646 poté, kdy Švédové obsadili

Šumperk, byl těmito vojáky do města
zavlečen mor, naštěstí se však mezi obyvatele
nerozšířil. Švédové po svém odchodu z města
měli zanechat jednoho smrtelně nemocného
důstojníka, kterého poté údajně měšťané
pohřbili v místech, kde stojí tzv. Švédská
boží muka – při polní cestě na Háj.2)
O rok dříve (1645) mor řádil v Rýmařově,
kde skosil na 200 životů. Mor, který postihl
Moravskou Třebovou, si v roce 1632 vyžádal
na 500 obětí.
Velmi krutý zásah černé smrti poznaly
opět na vlastní kůži České země v letech
1713-1715. V Rapotíně tehdy moru podlehlo
74 osob, tedy nejvíce ze všech vesnic
v Podesní.
Lidé v té době měli v živé paměti mor,
který trápil náš kraj v letech 1679 -1680.
Tehdy se z Uher a z Dolních Rakous dostala
na Moravu (zasáhla především jih země)
tato smrtonosná kmotra s kosou. Císař utekl
před morem z Vídně do Prahy a Moravský
královský tribunál před nákazou uprchl
z Brna do Uničova a potom do Olomouce.3)
Ve Velkých Losinách moru podlehlo 37 osob,
v Nové Vsi (Žárová) 21 osob a v Rýmařově
přestalo bít srdce 137 lidem. Nepochybně byl
zasažen Rapotín a další vesnice v okolí.
Z těchto údajů je zjevné, že morové
epidemie patřily k nejstrašnějším, ale také
k nejzáhadnějším pohromám lidstva. Války,
povodně, požáry byly bezesporu taktéž velmi
kruté a skličující, ale člověk se vůči nim necítil tak bezmocně jako před nevypočitatelnými
chapadly černé smrti. Před válkami, povodněmi či požáry existovala pro člověka reálná
naděje na přežití. Naproti tomu mor všude
tam, kde rozvinul svůj neviditelný plášť,
vzbuzoval nepředstavitelnou hrůzu.
V prosinci 1713 se v okolí Šilperku (Štíty)
začaly objevovat první případy moru. Předtím
se tato zkáza přehnala Ruskem, Malou Asií,
Uhrami a Štýrskem. Mor byl v témže roce
zavlečen do Čech cizími povozníky. Odtud
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Stanislav Hošek
se rozšiřoval pomalu, ale stále a rozhořel se
se svou smrtelnou silou v Podesní až na konci
srpna 1714. Aby se zabránilo dalšímu šíření
epidemie, byly všude rozmístěny stráže. Od
3.září 1714 byl Šumperk obstoupen vojskem
a začala jeho pětiměsíční blokáda. Ve Velkých Losinách epidemie trvala od 30. srpna
do 15.ledna následujícího roku. Mimo volného pohybu osob v nakažených lokalitách
bylo nutné vybít všechna domácí zvířata, především psy a kočky. Nemocní byli izolováni
od zdravých (lazarety, karanténní domy).
Oděvy a lůžkoviny nakažených se spalovaly
v k tomu určených jámách, jejich obydlí byla
uzavřena a později vyčištěna vápnem, solí
či octovou vodou. Dále se jejich příbytky
vykuřovaly různými vonnými látkami. Oběti
moru byly především v noci pohřbívány na
odlehlých místech. Tyto hřbitovy (hromadné
hroby) byly oploceny a hlídány. Hrobníci či
čističi domů se chránili před nákazou hojnou
konzumací alkoholu a kouřením tabáku.
V Rapotíně onemocnělo 93 osob, z nichž
se jen 19 uzdravilo. To znamená, že zde
zemřelo 74 osob. Hadwich uvádí, že rapotínská farnost měla dva hrobaře, jednoho pro
Rapotín a druhého pro Petrovice (Petrov)
a Vikýřovice. Každý pak musel ze své obce
odvézt a pohřbít oběti a nakažené domy
vyčistit.4) V případě Petrovic a Vikýřovic
není znám počet nemocných či mrtvých.
Přestože byly patrně také zasaženy tak jako
Dolní Studénky.5)
V Rapotíně dva domy, ve kterých byly
špitály, se musely spálit a devatenáct se jich
podařilo vyčistit. To znamenalo hmotnou
ztrátu 1047 zlatých 33 krejcarů 3 denáry. Na
mzdách pro hlídače bylo vydáno 189 zl. 14
kr. Náklady na ošetřování nemocných a jiné
výdaje přišly obecní pokladnu na 646 zl. 33
kr. 1 1⁄2 d. Celkem vyšlo vyčíslení nákladů
škod na 1883 zl. 24 kr. 4 1⁄2 d. Šumperský
lazebník Anton Junk naproti tomu uvádí sumu
1881 zlatých. V té době stála kráva kolem
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7 zlatých (1 zlatý se rovnal 60 krejcarů), husa
byla za 15 krejcarů nebo kopa vajec byla za
3 krejcary. V Rapotíně morová epidemie
skončila nejpozději na konci ledna 1715.
V Šumperku z asi 250 nakažených
zemřelo 185 osob. Mezi těžce postižené obce
v Podesní patřily Rejhotice (část Loučné),
kde zemřelo 68 osob a šest domů muselo
být spáleno. Špatně na tom byly i Velké
Losiny s 47 mrtvými. V Sudkově zemřelo
deset osob, ve Frankštátu (Nový Malín) pět
osob či v Rejcharticích tři osoby. Mezi nejvíce postižená města severozápadní Moravy
patřila Moravská Třebová, kde mor skolil
911 životů, či Mohelnice, kde během čtyř
měsíců zemřelo 263 osob.
V Rapotíně patrně nedlouho po skončení
moru byla na místě společného hrobu
vysazena tzv. morová lípa. Tu bylo možné
spatřit ještě v 70. letech minulého století
nedaleko silnice do Rejchartic poblíž Pechova
rybníka. Údajně už v roce 1714 se občané
Rapotína rozhodli připomínat tuto událost
,,Dnem zaslíbení“. Ten byl připomínán
v Rapotíně více jak před šedesáti léty. Den
zaslíbení se slavil osmý den po svátku svatého archanděla Michaela (tedy 7.10.) k poctě
Boží a svatých ochránců. Vyjadřovala se tím
vděčnost Stvořiteli za záchranu v nebezpečí

smrti a k této vděčnosti vedli své potomky.
Součástí zaslíbení bylo to, že vybudují vedle
farního kostela kapli sv. Michaela. (V polovině 18. století byla dokončena a v roce 2008
rekonstruována.) Tato tradice dne zaslíbení
se připomínala slavnostním průvodem ještě
v 30. letech minulého století. V minulosti se
farníci dokonce osm dnů scházeli u kaple sv.
Michaela a tam se hodinu modlili.
Velké smrt nesoucí epidemie zasáhly
Rapotín v roce 1806 (úplavice?), 1832, 1855,
1866 se jednalo o choleru, které podlehly
desítky lidí. Poté, co ustala epidemie cholery
v roce 1855 (na sv. Michala) , nechali věřící
zhotovit zbožný památník na zdejší morové
lípě. Jednalo se o dřevěný kříž, na kterém
byl na plechu namalovaný obraz archanděla
Michaela. Ten sestupoval z nebe na pomoc
lidstvu, které se zmítá v temném močálu
utrpení. Obraz dotvářela Matka boží obklopená anděly. S obdobným výjevem se můžeme setkat i v rejchartickém kostele.
Lidé v minulosti se zde často modlili
a rozjímali, pokládali věnečky a zapalovali
lucerničku. Podle tradice nebyla morová lípa
v Rapotíně jediné místo připomínající mor.
Na začátku zahrádkářské kolonie ,,Losinka“
(350 m od kulturního domu) při cestě k zaniklé
brusírně skla najdeme tzv. Polní kapličku.

Poděkování kulturní komise
Kulturní komise děkuje všem občanům, kteří si přišli poslechnout Adventní koncert, který
se konal v sobotu dne 20.12.2008 do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Atmosféra byla plná
vánočního očekávání z blížících se svátků a dnů klidu a radosti.
Těšíme se s Vámi na další akce pořádané touto komisí i v roce 2009.
Kulturní komise Rady obce Rapotín

Rapotín přivítal jedenáct nových obyvatel
V sobotu dne 13.11.2008 od 14.00 hodin v obřadní síni zámku ve Velkých Losinách se
uskutečnil slavnostní okamžik uvítání nových občánků do obce Rapotín. Pozváno bylo
celkem dvanáct nových občánků společně se svými rodiči a příbuznými. Na úvod všechny
přítomné pozdravila a přivítala předsedkyně kulturní komise paní Ludmila Černohousová. Za
obce Rapotín se ujal slova místostarosta Ing. Přemysl Carda. Dne 13. listopadu byli do naší
obce přivítáni: Hrochová Kateřina, Kalina Matěj, Kalinová Eliška, Stratilová Anna, Šťastná
Leona, Straka Vojtěch, Paternová Vanesa, Dvořáková Anna, Pekař Petr, Babicová Nikola,
Tomášková Štěpánka.
Obec Rapotín všem dětem věnovala finanční dar a maminkám voňavou kytičku.

Tam bylo v dřívějších dobách vyoráno velké
množství lebek a kostí. Patrně zde byli
pohřbeni švédští vojáci nakažení morem
(asi 1646). Nedaleko odtud u splavu se měl
údajně nacházet další hřbitov a to v místě
zvaném ,,Lust“
(u splavu Losinka). Ještě
kolem roku 1870 tu stával vysoký dřevěný
kříž.6)
Pokud se najde veřejná vůle a finance
bylo by vhodné v místech, kde stávala
morová lípa, postavit dřevěný kříž, který
by připomínal rapotínské oběti zhoubných
epidemií.
1) POLACH D.: Historie mariánského sloupu
v Šumperku
Šumperk 1996 s. 21
2) POLACH D.: Historie mariánského sloupu
s.21
3) Srov. ČAPKA F.: Dějiny Moravy v datech
Brno 2001 s. 107
4) HADWICH R.: Von der Reitendorfer
Pestlinde In Unsere Heimat 8, 1958, s. 1-3
5) Duše petrovických a vikýřovických byly
společně uloženy v rapotínském hromadném hrobu. In.: Das Reitendorfer
Pestbild; Unsere Heimat 6, 1926
6) HADWICH R.: tamtéž
Článek vyšel v časopise Podesní č.2
www.veresovka.cz

Kulturní komise rady obce
Rapotín připravuje
pro rok 2009 tyto akce:
1. leden, únor
- Závody na saních na Bukové
- Návštěva Národního divadla
v Praze – divadelní představení
2. březen, duben
- Návštěva Karlínského divadla
v Praze – muzikál Carmen
- zájezd dětí do ZOO a návštěva
aqvaparku Vodní Ráj do Jihlavy
3. květen, červen
- Mezinárodní den dětí – dětské
představení Teletabis
4. červenec, srpen
- Losinské kulturní léto – vstupenky
na představení
5. září říjen
- Hurá prázdniny – ukončení letních
prázdnin
6. prosinec
- Mikulášské odpoledne
- Vánoční koncert v kostele

Vážení a milí občané,
sledujte Rapotínské noviny, TV Rapotín
a informační tabule po obci, kde budete
pravidelně informování o termínu výše
uvedených akcí.
Na setkání s vámi na výše uvedených
akcích se těší členky kulturní komise.
Za kulturní komisi
L. Černohousová - předsedkyně
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Kulturní komise obce Rapotín pořádá

dne 21.3.2009

zájezd pro občany Rapotína do Karlínského divadla v Praze na muzikál

CARMEN

Obsazení: Lucie Bílá, Hanka Křížková, Martin Pošta, Tomáš Trapl, Václav Noid Bárta
Zájemci o zájezd se mohou hlásit od 15.2. do 18.3.2009 osobně u I. Tomáškové na OÚ Rapotín.
Telefonické objednávky nebudou akceptovány.
Při velkém zájmu se muzikál bude v měsíci červnu opakovat.
Cena zájezdu je pro občany z Rapotína 400,-Kč (zbytek hradí obec Rapotín).
Autobus bude odjíždět v 8:00 hod. z Rapotína od skláren a bude zastavovat na každé autobus.
zastávce ve směru na Šumperk. Představení začíná ve 15 hodin, odjezd z Prahy hned po představení.

Členové SDH Rapotín hodnotili svojí činnost v roce 2008
Každoročně se v tomto období schází členové Sboru dobrovolných
hasičů Rapotín v hasičské zbrojnici, aby na své výroční členské
schůzi vyhodnotili svoji činnost v uplynulém roce a společně s členy
vedení obce nastínili hlavní úkoly v rámci své dobrovolné činnosti
na rok následující – tedy 2009. Tak tomu bylo i v sobotu 17. ledna,
kdy za účasti místostarosty obce Ing. Josefa Mikulce, hostů z SDH
Vikýřovice, Sobotín-Petrov a Velkých Losin a dalších příznivců
proběhlo od 15,00 hodin slavnostní jednání našich hasičů. Velitel
Vladimír Čech ve svém úvodním vystoupení nejenom zhodnotil
dosavadní práci a dosažené výsledky sboru v roce 2008 ale především
vyhodnotil systém činnosti jednotky v jednotlivých krizových
situacích s tím, jaká další organizační, personální a hlavně materielní
opatření by měla být podle jeho názoru a rozborů s provedených při
vyhodnocování zásahů s místostarostou Ing. Mikulcem, aby činnost
jednotky byla efektivní a účinná při zachování maximální míry
bezpečnosti a efektivní eliminaci rizik pro zasahující členy a to
nejen při požárech ale také při živelných pohromách nebo jakýchkoliv
jiných krizových situacích.
Pro členy zásahové jednotky SDH je proto příjemnou novinkou
finanční příspěvek obce na úhradu jejich pojištění pro případ úrazu
při zásahu a samozřejmě největším překvapením je doplnění výstroje
a materiálu jednotky, které bylo pořízeno ve výši 90 tisíc Kč
z rozpočtu obce a OL kraje.
Jedná se především o moderní výkonnou elektrocentrálu,
osvětlovací stacionární soupravu pro osvětlení prostoru zásahu,
přilbové svítilny, zásahové přilby se speciálním ochranným štítem
obličeje proti žáru, automobilový maják s elektronickou komunikací

apod. Pro zdárnou a efektivní činnost sboru je zásadní i další pozitivní
slib místostarosty Ing. Mikulce, že ještě v letošním roce je možné na
základě finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce pořídit
nové vozidlo-cisternu stříkačku TATRA 148. Předpokládáme, že toto
vozidlo, které nahradí již dosloužilou Liazku, bude účinným pomocníkem našich hasičů, ale že především zvýší jejich akceschopnost,
účinnost a rychlost zásahů.
Součástí jednání a hodnocení však nebyla jen slova chvály, ale také
připomenutí ze strany místostarosty Ing. Mikulce k ne zrovna nejlepší
personální situaci v našem sboru, kde se dlouhodobě projevuje
nezájem ze strany mladých lidí o tuto činnost. Je právě dlouhodobým
úkolem vedení sboru tuto situaci řešit, oslovit mladé občany naší
obce k posílení našeho sboru, aby byla i nadále zachována jeho akceschopnost. Nepomůže dobré vybavení a technika, základem jsou vždy
odhodlaní a schopní lidé ochotní pro svoji obec něco smysluplného
udělat.

Členové SDH Rapotín hodnotili svojí činnost v roce 2008
Jak všichni asi víte, tak v Rapotíně působí sbor dobrovolných hasičů,
pod jehož křídly funguje také kroužek mladých hasičů. Tento kroužek
navštěvuje 24 dětí a v loňském roce dosáhl docela zajímavých
výsledků, a proto bych Vám jej chtěl představit.
Kroužek mladých hasičů byl založen v roce 2005 a počet jeho členů se
pohybuje stabilně okolo 20 členů rozdělených do kategorií mladších
a starších žáků. Děti se během roku učí vázat uzly, zdravovědu,
topografii, orientovat mapu, požární útok, střílet ze vzduchovky,
základům prevence, rozeznávat hasebné látky a znát jejich použití,
pracovat v kolektivu, vzájemné snášenlivosti a v neposlední řadě
zdokonalují své fyzické schopnosti.
Nově nabyté dovednosti a znalosti využijí při soutěžích. Přihlášeni
jsou do celostátní hry PLAMEN a do Ligy MH (mladých hasičů)

okresu Šumperk. V roce 2008 byly na celkem 13 soutěžích v průběhu
celého školního roku.
Starší žáci se umístili na krásném 5. místě z 15 družstev ve hře
PLAMEN a na 15. místě z 19 družstev v Lize MH okresu Šumperk.
Především 5. místo ve hře PLAMEN je příjemným překvapením
vzhledem k tomu, že spolu v této věkové kategorii běhají prvním
rokem.
Mladší žáci po výborně rozběhnutém podzimu ve hře PLAMEN
(dvě druhá místa) si na jaře mírně pohoršili (2x se umístili na 3. a 2x
na 5. místě), a proto skončili ,,až“ na 3. místě z 10 družstev. V Lize
MH okresu Šumperk na pěkném 4. místě z 18 družstev. Po nevalném
úvodu do sezóny 2008/2009, která se počítá od září do září, se
konečně mladší žáci prosadili, a to prvním místem v poslední soutěži
roku 2008 konané v Klopině.
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Rapotínské noviny

Vedoucí kroužku Martin Čech, kterému pomáhají Tomáš Feikus
a Ondřej Kreml, doplňuje: „Snažíme se dětem vymyslet i jiný program
než jen stále opakování již nabytých dovedností a zdokonalování
v soutěžních disciplínách. Proto v průběhu roku navštívily místní bazén, byli jsme s nimi v Brně na veletrhu požární techniky PYROS/ISET
2008, o letních prázdninách jsme pořádali celodenní výlet, na raftu
brázdili místní přehradu Krásné a v tělocvičně hráváme míčové hry.
Fotky z těchto akcí, soutěží, ale i různé novinky a informace dáváme
na internetové stránky : www.mh-rapotin.ic.cz
V roce 2009 je čekají kromě zdokonalování hasičských dovedností
a soutěží také mimohasičské aktivity. Jen příkladem, na 21.1. 2009
je pro ně domluven zápas v přehazované, proti dětem navštěvující
sportovky při TJ Dolní Studénky.“
Martin Čech
Děti s vedoucím Martinem Čechem na soutěži ŠUMPERSKÝ SOPTÍK 2008

Sociální komise rady obce Rapotín
připravuje pro rok 2009 tyto akce:
1. Tříkrálová sbírka ve spolupráci s farností Rapotín
2. Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov (Charita)
3. Jarní setkání seniorů v KD Šumperk s Evou a Vaškem

Vstupenky na bazén pro seniory Rapotína
Sociální komise Rady obce Rapotín upozorňuje naše seniory, že od
01. 02. 2009 jsou k dispozici u sl. I. Tomáškové, DiS. vstupenky
do termálních lázní Velké Losiny, celkem 3 kusy v hodnotě 360,- Kč.

Vy zaplatíte 100,- Kč.

Tříkrálová sbírka 2009
4. Zájezd do Podhajské – Mrtvé moře uprostřed Evropy
5. Poznávací zájezd do překrásných Tater s návštěvou
termálních lázní Bešeňová
6. 1-denní zájezd na Jižní Moravu – za krásou vinohradů
7. Flóra Olomouc jistě potěší
8. Itálie bude jistě velice příjemná – Co tak podívat
se na Palmovou riviéru - Tortoretto
9. Malou okružní jízdu s našimi seniory z DPS
10. Malý výlet pro klub seniorů
11. Také trochu kultury – Moravské divadlo Olomouc
– Opereta (Šumperk)
12. Pro vzdělání našich seniorů – Počítačový kurz přislíbený
Akademií J. Á. Komenského Šumperk
13. Pro zdraví a pohyb, je vzácné – termální lázně Velké Losiny
– cvičení seniorů v zimním období v tělocvičně svazkové
školy v Rapotíně
- jarní, letní a podzimní vycházky do okolí
14. Podzimní setkání seniorů
15. Zájezd do Maďarska – Sárvár Bűkfűrdő
16. Pomoc při organizaci v září 2009 svěcení kaple Sv. Michala,
znaku a praporu Obce Rapotín

Počátkem roku proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka.
Ta letošní se uskutečnila ve dnech od 2. do 11. ledna 2009. Po obci
koledovalo celkem 15 skupin pod dohledem zkušených vedoucích.
Závěrečné bilancování nastalo ve středu 14. ledna 2009, kdy za
přítomnosti zástupců obce a členů Charity Šumperk byly kasičky
koledníků rozpečetěny a finanční hotovost spočítána. Celkový součet pro letošní rok činil 32.930,50 Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky
je věnován na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí,
dále na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, jako
jsou polohovací postele, matrace, stolky k lůžku, antidekubitní
podložky, invalidní vozíky, WC židle, chodítka, a další. Organizátorem sbírky v obci Rapotín byly členky sociální komise
a zástupci rapotínské farnosti. Starosta obce Rapotín děkuje všem,
kteří přispěli na dobrou věc. Poděkování patří také koledníkům
a vedoucím skupin.
BS

Vážení a milí senioři,
sledujte Rapotínské noviny, TV Rapotína a poštovní schránku,
kde budete pravidelně informování o termínu výše uvedených
akcí. Na setkání s vámi na výše uvedených akcích se těší
členky sociální komise.
Za sociální komisi B. Kocůrková - předsedkyně
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Mateřská školka na lyžařském výcviku

Dne 20. ledna proběhl na svazkové škole zápis do prvních tříd. Zápis
probíhal od 13 do 17 hodin ve škole v Petrově, Rapotíně i v Sobotíně.
V rapotínské škole zápis probíhal formou procházky pohádkou
„O koblížkovi“, kde děti ve třech třídách plnily úkoly. Na konci
pohádky na ně čekala sladká odměna – koblížek. Do prvních tříd se
přišlo se svými rodiči zapsat v Petrově 10 dětí, v Sobotíně 20 a Rapotíně
27, z toho o odklad požádaly v Petrově 4, Sobotíně 2 a Rapotíně 8.
Celkem do prvních tříd svazkové školy tedy nastoupí 43 žáků, kteří
tak po prázdninách zahájí povinnou školní docházku. Je však možné,
že některým nebude žádost o odklad uznána a tak se může počet
prvňáčků lehce zvýšit. Nezbývá než všem popřát na další životní cestě
mnoho úspěchů a štěstí.
Jp.

Pozvánka na ples

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné pořádá
v

pátek 6. února 2009 od 20:00 hodin

ŠKOLNÍ PLES

K tanci a poslechu bude hrát skupina OMICRON.
Připravena je také bohatá tombola.
Ples se uskuteční v tělocvičně ZŠ Sobotín a vstupné je 80 KČ.

Srdečně zvou pořadatelé.

Jp.
Jana Göblová
Dana Vašátková

Zápis do prvních tříd

Doprava: autobus vyjede
ze Šumperka v 19:00 hodin
od hotelu Grand,
19:15 škola v Petrově
a 19:30 škola v Rapotíně.
Zpět bude odjíždět
v 01:30 hod.

Jel jsem za nimi hned v pondělí, což byl první den, kdy se většina
z nich postavila na lyže úplně poprvé v životě. Skupina 24 malých
lyžařů ve vestách s helmami a brýlemi ťapající pod svahem na
malých lyžích přitahovala pozornost všech návštěvníků areálu.
Sem tam zamotané lyže a krkolomné polohy po pádu, kdy museli
zasahovat instruktoři a doslova děti rozmotávat. No, první krůčky
na lyžích jsou už takové. Musím přiznat, že všechny děti byly velice statečné a z pádů si nic nedělaly. Zajímalo mě, co se takové
malé děti mohou naučit za týden a tak jsem se jel podívat i v pátek
na konec jejich výcviku. Hned jak jsem vystoupil z auta, tak jsem
byl příjemně překvapen. Všechny děti nahoře na svahu. Jezdily ve
skupinkách za instruktory ze strany na stranu. Dole u vleku zastavily,
nasedly na něj a už si to pelášily na další sjezd. Všechny se za
týden naučily sjet kopec. Odpoledne proběhly závody a vyhodnocení
výkonů s odměnou. Vítězi se staly všechny děti, protože absolvovaly
ve zdraví a v pohodě celý kurz. Děti děkují za skvělý profesionální
přístup instruktorům lyžování, pánům vlekařům, personálu kuchyně
restaurace Oáza, kam chodily na obědy. Poděkování patří i obci
Rapotín za sponzorování výcviku a pánům Klabanovi a Antelovi
za jeho bezchybné zajištění.

Děti z MŠ Skleněnka – Rapotín navštěvují každý pátek bazén při
svazkové škole v Rapotíně. Na hry ve vodě se vždy těší a v plné
míře využívají spoustu hraček do vody i skluzavku. Jedná se
o jednu z mnoha sportovních aktivit organizovaných MŠ Skleněnka
přispívajících k zdravému vývoji malých Rapotíňáčků.
Jana Göbelová

Předprodej lístků
je zajištěn v ZŠ Petrov.

Tak jako v minulých letech i letos vyrazily děti ze školky na lyžařský
výcvik. V týdnu od 5. do 9. ledna dojížděly každý den do ski areálu
Oáza v Loučné nad Desnou, kde se jim věnovali instruktoři za
dohledu paní učitelek. Zdálo se mi, že jsou ještě malé na to se učit
lyžovat, tak mě zajímalo, jak jim to půjde. Vydal jsem se na ně
tedy podívat.

Plaváčci
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