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Měsíčník

Protipovodňová opatření
Od ničivých povodní v roce 1997 uplynulo
mnoho let. Značná část poškozeného majetku, jak soukromých subjektů, tak obce, byla
opravena. Na ničivý živel se pomalu začínalo
zapomínat.
S důsledky povodní se však setkáváme
stále, byť již zřídka.
Jedním z takových markantních příkladů
je demolice hlavní budovy naší školy. Až
v roce 2004 se začaly projevovat příznaky
porušení statiky v důsledku předchozích
nekvalitně prováděných stavebních prací při
dostavbě. Povodeň tyto nedostatky odhalila.
Došlo k pohybu základů a následným dalším
poškozením, která se neslučovala s bezpečným provozem. Škola musela být uzavřena
a nyní probíhá výstavba objektu nového
(o průběhu rekonstrukce budeme informovat
v příštím vydání R.N).
Nasnadě je otázka, proč byla škola provozována tak dlouho s tak závažnými stavebními vadami. Odpověď je jednoduchá. Selhání
lidského faktoru. O tom ale nechci momentálně hovořit. Zůstaňme u povodní.
Po volbách v roce 2006 převzalo řízení
obce nové vedení a začalo zjišťovat, v jakém
stavu je ta která oblast činnosti obce. Zjistili
jsme, že problematika protipovodňových
opatření je „pole neorané“.
Zahájili jsme řadu jednání, jejichž výsledkem byla zjištění, že v roce 2002 byla
zpracována studie „Protipovodňová opatření
na řece Desná“. Tato studie byla s obcemi projednána. V té době již stát vytvořil
podmínky k realizaci aktivních protipovodňových staveb. Tato příležitost nebyla
obcemi údolí Desné využita. Studie byla

Sportovní hry seniorů
Dne 18. 06. 2009 se v Šumperku
v Temenici uskutečnilo sportovní odpoledne seniorů. Her se
zúčastnilo celkem 10 družstev
z okolních domů s pečovatelskou
službou a domovů důchodců.
Naši senioři z DPS se umístili
na krásném třetím místě z deseti.
Všem zúčastněným blahopřejeme.
B.P.

zapomenuta. Podařilo se nám tento materiál
získat. Seznámili jsme se s jeho obsahem
a začali jednat. Povodí Moravy nám vyšlo
vstříc a zadalo na základě našeho požadavku zpracování aktualizace. V tu dobu jsme
vyzvali ke spolupráci obce Velké Losiny,
Sobotín,Vikýřovice a také město Šumperk.
Minulý týden jsme obdrželi zpracovanou
studii, která řeší protipovodňovou ochranu
všech výše uvedených obcí proti stoleté
vodě. Studie navrhuje soubor staveb-poldrů,
hrází, úprav mostů, jezů a obtokového kanálu. Cena souboru staveb byla propočtena na
2 milardy Kč. Na podporu protipovodňových
staveb byl vládou vytvořen program „Podpora prevence před povodněmi“, který již
běží od roku 2006 a bude ukončen v roce
2013. Lze předpokládat, že i v dalších letech
bude tento program pokračovat.
Je velkou škodou, že ze strany obcí nebylo
reagováno dříve. Byl jsem pověřen vedením
SOUD zahájit jednání s Ministerstvem
zemědělství, které program spravuje. Po
získání všech potřebných informací předložím vedení obce a vedení Svazku návrh
konceptu řešení protipovodňové ochrany.
Pokud dojde ke shodě obcí na společném
postupu při realizaci aktivních protipovodňových opatření, bude to pouze začátek
dlouhého a náročného procesu. Etapizace řešení bude nutností, jak z hlediska finančních
zdrojů, tak z hlediska přípravy jednotlivých
staveb.
Jedině soubor všech staveb zajistí
ochranu proti stoleté vodě.
Ale i dílčí stavby - například ohrázení
koryta v úseku od „soutoku“ až do Šumperka

– pomůže obce ochránit proti vodě dvacetileté.
Povodně v minulých dnech, které
postihly Javornicko, nás utvrzují v tom, že
protipovodňová ochrana obce se musí stát
prioritou nás všech. Vedení obce Rapotín
je připraveno prosazovat taková řešení, aby
proces projednávání projektování a realizace
nebyl ničím brzděn.
Na závěr je nutné zdůraznit, že protipovodňová ochrana je především povinnost
nás všech. Tj. obcí a občanů. V čem občanů?
Například v tom, že pochopíme, že nová
zástavba by měla být plánována tam, kde
ohrožení povodní není, a tak, aby stavba
případné povodni lépe odolala. Role státu
je v tom, že zajistí podmínky pro realizaci
a finanční krytí rozhodujícího objemu nákladů. Povodí Moravy - správce toku, vystupuje v procesu v roli investora a budoucího
správce nově vzniklého vodního díla.
Ing. Vladimír Mikulec
starosta obce

Poděkování
Dne 02. 07. 2009 sociální komise při Radě
obce Rapotín uspořádala pro nás seniory
z DPS v Rapotíně půldenní zájezd
menším autobusem do ZOO na
Sv. Kopeček. Zájezd se nám všem moc
líbil, spokojenost byla veliká. Děkujeme
a těšíme se, že nás soc. komise v čele
s paní Boženou Kocůrkovou překvapí
opět příští rok s obdobným zájezdem.
Senioři z DPS
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Pomoc neziskovým organizacím
I v naší obci působí dlouhodobě organizace založené aktivními
občany, které mají napomáhat a napomáhají všestrannému rozvoji
určitých zájmových činností ve prospěch občanů a obce. Tyto organizace
nemají žádný stálý druh příjmů, žijí většinou z členských příspěvků
svých členů a menších finančních darů nebo občasných dotací.
Většině přispívala nebo i dosud přispívá na jejich činnosti ze svého
rozpočtu také obec. Tyto organizace a spolky nevytváří žádný zisk
a jejich hospodaření je zaměřeno čistě na rozvoj aktivit a podporu
činností jejich členské základny. Patří sem například naši sportovci,
zahrádkáři, včelaři, chovatelé, myslivci ale i svaz žen nebo různé
kluby – třeba klub důchodců apod. Nelze si prakticky představit chod
veřejného života obce, zájmovou, kulturní a společenskou činnost
právě bez přispění a činnosti těchto organizací.
Málokdo ale ví, že na podporu činnosti těchto organizací vznikla
v Olomouckém kraji organizace s názvem „Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje“, která již třetím rokem aktivně
působí na podporu nestátních neziskovek v našem kraji.
Právě v letošním roce se jí podařilo získat grant, který je
financován z významného projektu Olomouckého kraje s názvem

„Pomáháme neziskovkám“. Tohoto grantového programu se mohou
účastnit všechny nestátní neziskové organizace – např. občanská
sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti apod., které působí
na území Olomouckého kraje, tedy i ty naše. Grant je poskytován za
účelem pořízení PC nebo notebooku pro organizace, které nevlastní
výpočetní techniku a nemohou se tedy ani zapojit např. do podávání
žádostí na základě výzev vyhlášených v rámci dotačních titulů
Olomouckého kraje.
Začátek podávání žádostí je 1. 6. 09 a ukončení přijímání žádostí
je 28. 2. 2010. Realizace grantu by pak byla po posouzení žádosti
a jejím schválení do 31. 3. 2010. Bližší informace jsou k dispozici
na obci u místostarosty Ing. Mikulce, který bude postupně některé
spolky a organizace v naší obci kontaktovat s návrhem na informační
besedu s představitelem Unie p. Pavlem Dvořáčkem působícím pro
naši oblast v Šumperku. Možná, že se nám podaří alespoň částečně
uspět a nějaké další finance pro naše veřejně působící organizace
získat.
Ing. Josef Mikulce

Zveřejnění kalkulací vodného a stočného za rok 2008

Začátek školního roku

V souladu s příslušným ustanovením §36 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizací nás požádal ředitel společnosti ŠPVS o zveřejnění kalkulací vodného
a stočného za rok 2008. Potřebné informace jsou pro občany zveřejněny na
úřední desce a internetových stránkách obce Rapotín. K případným dotazům
uvádíme rovněž kontakt na ŠPVS – tel. 583 317 111, e-mail: spvs@spvs.cz nebo
jan.havlicek@spvs.cz. Další informace je rovněž možno najít na webových
stránkách společnosti http://www.spvs.sz/ popřípadě na internetových stránkách
obce Rapotín.

Začátek školního roku 2009/2010 v ZŠ
a MŠ Údolí Desné začíná v úterý
1. září 2009:
v ZŠ Petrov - v 8:00 hodin
v ZŠ Rapotín - v 8:30 hodin
v ZŠ Sobotín - v 9:00 hodin
Mateřské školky začínají také
v úterý 1. září 2009

I domovníci v obecních domech jsou jen lidé
Obec Rapotín má určitě mnoho svérázných zajímavostí, konečně
jako každá jiná obec nebo město v naší republice. Jedna zvláštnost by tu ale byla, která zdaleka není pro obce podobné velikostí
Rapotínu typická a dokonce je možné říci, že zde máme i určitou
zajímavou „zvláštnost“. Jde o obecní byty.
Většina bytového fondu v majetku obce (celkem 361) je soustředěno na jednom sídlišti v obci a to „U Skláren“. Na sídlišti je
celkem 18 panelových domů, objekt MŠ se 6-ti bytovými jednotkami a dva objekty, které kdysi sloužily jako svobodárna. Celkem
bydlí v těchto obytných objektech ve 345 obecních bytech 1 015
obyvatel (31,7 % z celkového počtu 3 196 obyvatel obce Rapotín
k 31.12.2008).
I když si to zřejmě mnozí občané ještě pamatují, zvláště ti
dříve narození, neškodí snad připomenout, že samotné projektové
práce na výstavbu rapotínského sídliště započaly někdy v průběhu
roku 1964, stavbu financoval stát, který tehdy zastupoval Místní
národní výbor Rapotín. Byty byly po dokončení v majetku obce,
i když byly poskytnuty k užívání tehdejšímu národnímu podniku
Osvětlovací sklo Rapotín pro bydlení převážně jeho zaměstnanců.
OS Rapotín s byty hospodařilo, vybíralo nájemné i provádělo
jejich údržbu. Byty byly zpět předány do užívání obci v roce 1995
(objekty dvou ubytoven v roce 2003).
Obec nezahálela a již minulé vedení obce započalo s rozsáhlou
obnovou a rekonstrukcí jednotlivých domů, která probíhá dodnes,
byly realizovány nástavby, které přinesly dalších 68 nových bytů.
Celkové výdaje na veškeré stavební úpravy činily 147,537 mil.Kč
z toho byly obcí získány dotace ve výši 36, 506 mil.Kč, poskytnuty úvěry ve výši 91,710mil.Kč, mkteré obec dodnes splácí
a z vlastních zdrojů obec hradila v průběhu let 1997-2009 celkem
19,321mil.Kč.

Šedé, mnohdy značně vybydlené paneláky se postupem času
podařilo opravit a vystal problém navedení řádu a pořádku do vztahů
mezi nájemníky a obcí, protože bývalý provozovatel si s chováním
nájemníků velké starosti nedělal. Jedním z opatření bylo také
zřízení funkcí domovníků v jednotlivých domech, protože se stále
více objevovaly hlasy volající po pořádku v domech a na kontrolu
chování, dodržování klidu a dobrých vztahů.. Tito lidé byli navrženi
samotnými obyvateli domů, mají hájit zájmy nájemníků ale také
dohlížet na plnění ustanovení domovního řádu a dalších povinností,
které vyplývají zejména z uzavřených nájemních smluv. Rada obce
domovníky jmenovala a tito začali velice dobře svědomitě plnit
svoje povinnosti. Ale ejhle, pokud chodili na obec a poukazovali
na nedostatky, které obec zanedbala, bylo vše v pořádku, ale běda,
jakmile bylo nutné upozornit také některé nájemníky na neplnění
povinností nebo narušování klidu a pořádku, na liknavé provádění
úklidu apod. Většina těchto rádoby vzorných nájemníků reagovala
tak, že se ukáznili. Byli ovšem i takoví lidé, a není jich zrovna
málo, kteří řešili situaci po svém a začínali reagovat na oprávněné
připomínky domovníka tak, že se to nedá slušně popsat. Reakce na
sebe nenechala dlouho čekat, protože domovníci mají povinnost
všechny problémy s nepřizpůsobivými nájemníky hlásit na obec.
A tehdy to začalo, začaly veřejné a mnohdy velmi sprosté nadávky,
někteří domovníci byli označeni za udavače a donašeče na obec
a to jen proto, že si plnili a plní svědomitě svoje povinnosti. Tímto článkem chci jednoznačně zůraznit, že domovníci v obecních
domech mají plnou důvěru a podporu vedení obce a že si jejich práce opravdu vážíme.Je třeba si uvědomit, že i domovníci v obecních
domech jsou jen lidé, kteří zde chtějí kulturně a spokojeně bydlet.
V tomto mají a budou i nadále mít plnou podporu vedení obce.
Ing. Josef Mikulec
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Informace k územnímu plánu obce
Tak jak bylo již v minulosti mnohokrát
publikováno, je zřejmě nutné na základě
nedávných zkušeností znovu připomenout
některé skutečnosti a informace o územním
plánu, resp. o územním plánování. Především je třeba zdůraznit, že tato činnost není
v žádném případě pouze záležitostí
odborníků (zjednodušeně pořizovatele), ale
především, a to bych chtěl velmi zdůraznit,
především záležitostí všech nás občanů,
kterých se jeho závěry a ustanovení budou
po jeho vydání přímo dotýkat. Bohužel,
zkušenosti z účasti občanů na veřejném projednávání podkladů pro zadání ÚP obce jasně
dokumentují, že zájem většiny lidí o územní
plán bude začínat většinou až v okamžiku,
kdy na něj narazí při realizaci svých záměrů,
a to především stavebních nebo když najednou
zjistí, že jejich zájmy a záměry jsou dotčeny
realizací záměrů jiných. S odvoláním na již
v minulosti publikovaný článek Ing. Kašparové (vedoucí oddělení územního plánování
MěÚ Šumperk) bych chtěl připomenout, že
i když stavební zákon přímo neukládá obci
jednoznačnou povinnost ÚP pořizovat, bez
jeho pořízení v podstatě není možný další
rozvoj obce.
Velmi důležité je vědět, že občané mají
právo vstupovat do všech fází realizace
územního plánu počínaje formulováním
zadání, přes koncept, návrh ÚP až po realizaci jeho vydání. Samozřejmě, že ÚP obce
musí rovněž respektovat především tzv.
nadřazenou územně-plánovací dokumentaci,
kam patří hlavně „Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje“, dále třeba „Strategický
plán rozvoje obce“ apod. Vydaný územní
plán je pak závazný zejména pro stavební

POZVÁNKA

úřady při vydávání územních rozhodnutí
a stavebních povolení.
Pořizování ÚP obce má tyto hlavní fáze :
- PŘÍPRAVA - zahrnuje všechny přípravné
práce včetně pořízení územně
analytických podkladů.
- ZADÁNÍ - podklady byly projednány
a schváleny zastupitelstvem obce za
účasti 5-ti občanů, protože právě při
projednávání návrhu zadání může každý
občan uplatnit své podněty a připomínky.
Zastupitelstvem obce byl tedy schválen v
měsíci červnu návrh zadání územního plánu
obce. Na základě tohoto zadání pořizovatel
pořídí pro obec zpracování návrhu územního
plánu.
- NÁVRH - územního plánu, kterému
někdy předchází ještě schvalování
konceptu. Návrh projednává za účasti
dotčených orgánů a občanů a následně
vydává zastupitelstvo obce. Po posouzení
a zapracování oprávněných připomínek
pořizovatel předloží zastupitelstvu obce
návrh na vydání ÚP a jeho odůvodnění.
Předpokládáme, že tato fáze by mohla
být ukončena nejpozději ve druhé
polovině příštího roku .
Co říci závěrem. Snad jen to, že pokud není
dostatečný zájem o věci veřejné, může se
následně stát, že občan nezíská pro svůj
plánovaný záměr na určitém pozemku třeba
stavební povolení, nebo že své pozemky
nebude moci prodat jako pozemky, které
je možno použít k výstavbě, nebo že bude
muset značně upravovat projektovou dokumentaci, v lepším případě čekat s realizací
svého záměru na schválení změny ÚP, což je
nejisté a časově značně zdlouhavé.
Ing. Josef Mikulec

na besedu nebo jen k poslechu
vás to možná nedojímá,
ale vašeho souseda, kolegu,
příbuzného,……PROSÍM

V SRPNU SI CIVILNÍ
OCHRANU NA SÍBÍČKU
ZAPNU
relace radnice Šumperk,
na kanálu 3 občanského rádia CB
• Sobota 8.srpna 09.00 -11.00
poslanec za NÁŠ kraj vonících
tvarůžků a hor A. Černý
• Pátek 7.srpna 18.00 -19.00
jako každý první pátek v měsíci
- dobrovolní hasiči, co jste dělali,…
• Pátek 7. srpna 09.00 – 10.00
právní osvěta - sousedovy švestky
na mojí zahrádce
• Středa 5. srpna 20.30 – 21.30
jakou každou první středu v měsíci
- civilní ochrana, městská policie, …
• Středa 5. srpna 08.30 – 10.00
jako každou první středu v měsíci historie, kultura, co je u nás nového,
…..

POZVÁNKA

Výlet na Bradlo
Ve středu 17.6.2009 se vydali senioři poznávat krásu a zajímavosti
skalního útvaru na Bradle.
Cesta začala v obci Kamenná, kde nás čekali dva známí místní
občané, kteří nám dělali průvodce. Dovedli nás k první zajímavosti,
k obecnímu rybníčku. Ten nás okouzlil svými rozkvetlými lekníny
a malebností, podtrženou nádherným slunečným počasím.
Krásnou lesní pěšinou jsme stoupali do mírného kopce. Po odpočinku a svačince jsme došli k úpatí skalního útvaru. Vzhůru vedla

strmá cesta, která byla nedávno upravena kovovými schody mezi
kameny a pevným zábradlím, takže se dalo pohodlně vystoupat až
na horní plošinu. Čekal nás překrásný výhled do okolní krajiny po
celém obzoru. Všech devatenáct výletníků se shodlo na tom, jak je
ta naše země nádherná. S krásnými dojmy jsme se vraceli klesáním
do obce Nová Hradečná na nádraží. Občerstvili jsme se kávou,
zmrzlinou a pivečkem a odjeli domů s pocitem, že jsme udělali něco
pro své tělo i ducha.
Za sociální komisi J.D.
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Články zastupitelstva
Daň z nemovitosti

Již třetí úprava rozpočtu obce Rapotín na rok 2009
Důležité dokumenty pro další rozvoj obce schváleny
Závěrečný účet obce za rok 2008 schválili zastupitelé bez výhrad
Pravděpodobně poslední regulační úprava nájemného v obecních bytech
Výzva k občanům – poslední fáze regenerace panelového sídliště
Daň z nemovitosti

V roce 2007 nabyl účinnosti zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
veřejných rozpočtů, který poměrně výrazně změnil zákon č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitosti“). Mimo jiné byla stanovena nová zákonná
zmocnění pro obce a města pro vydání obecně závazných vyhlášek
(dále jen OZV) týkajících se daně z nemovitostí. To například umožňuje od roku 2008 i vedení obce Rapotín stanovit pro všechny nemovitosti na území celé obce jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo
5 anebo ponechat ze zákona stanovený výpočet daňové povinnosti
poplatníka.
Zastupitelstvo obce, stejně jako v roce minulém, na doporučení
rady obce, po předchozím projednání ve Finančním výboru a zejména
vzhledem k dopadu současné hospodářské a finanční krize na finanční situaci občanů, schválilo na svém červnovém zasedání přijatým usnesením „ponechat pro obec Rapotín pro rok 2010 ze zákona stanovený
výpočet daňové povinnosti poplatníků daně z nemovitosti bez využití
možností vyplývajících pro obec z ustanovení § 4 odst. 1 písm. v)
a § 12 zákona o dani z nemovitosti s tím, že tyto možnosti budou
znovu zváženy v červnu 2010“. Toto rozhodnutí pro občany Rapotína
v podstatě znamená, že i pro rok 2010 obec Rapotín neuplatní
zvýšený místní koeficient a místní občané budou platit v roce 2010 daň
z nemovitosti nadále ve stejné výše jako dosud.
Již třetí úprava rozpočtu obce Rapotín na rok 2009

Zastupitelstvo obce schválilo na svém červnovém zasedání již třetí
rozpočtové opatření upravující rozpočet obce na rok 2009, schválený
v prosinci 2008.
Rozpočtovým opatřením byly navýšeny celkové příjmy i výdaje
o 10 936 tis.Kč na celkovou hodnotu 97 625 tis.Kč.
Celkové navýšení příjmů je ovlivněno především vyšším příjmem
z prodeje plynovodních řadů, očekávanou výší čerpání úvěru poskytnutého obci na financování vybraných investičních akcí (v roce
2009 konkrétně na rekonstrukci staré budovy ZŠ) a doplatkem dotace
z Ministerstva životního prostředí na akci „Sanační opatření k nápravě staré ekologické zátěže na bývalé základně SA v Rapotín“ (akce
ukončena k 31.12.2008).
Tyto významné pozitivní vlivy na příjmy obce v roce 2009 byly
rozpočtovým opatřením na druhé straně částečně kompenzovány
snížením rozpočtovaných příjmů u dani z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti a u příjmů
z poplatků za uložení odpadů, a to v obou případech z důvodu dopadu
hospodářské a finanční krize.
Zvýšení na straně příjmů umožnilo zvýšit rozpočtované výdaje
obce na rok 2009, a to neinvestiční výdaje o 2 868 tis.Kč a investiční
výdaje o 8 068 tis.Kč.
Na investiční akce v roce 2009 činí zatím roční rozpočet po jeho
úpravách 63 883 tis.Kč, z toho rozpočtováno uhradit z poskytnutých
dotací 15,5 mil.Kč (24,2 %), z úvěrů 13,6 mil.Kč (21,3 %) a 34,8
mil.Kč z vlastních zdrojů (54,5%).
Z významnějších investičních akcí s rozsahem rozpočtu nad 2,0 mil.
Kč v roce 2009 se jedná o následující investiční akce:
- rekonstrukce staré budovy ZŠ
- dokončení rekonstrukce a rozšíření hřiště při ZŠ v Rapotín
- dokončení stavebních úprav a nástavby panelového domu č.p.554
- zahájení rekonstrukce KD s přebudováním na koordinační
a komunikační centrum Rapotín (1.etapa – rekonstrukce střechy)

- rekonstrukce budovy Obecního úřadu (zahájení v roce 2009 bude
ještě zváženo v návaznosti na poskytnutí dotace)
- výstavba MK U Koupaliště (částečné zpevnění)
- výstavba inženýrských sítí v lokalitě „U Koupaliště“
Důležité dokumenty pro další rozvoj obce schváleny

Na červnovém zasedání schválili zastupitelé obce dva důležité dokumenty pro řízení dalšího rozvoje obce a jeho financování. Jedná se
o „Strategický plán rozvoje obce Rapotín na léta 2009-2013“ (dále
v textu jen „SPRO“) a o „Rozpočtový výhled investic obce na roky
2009-2011“, který tvoří přílohu „Rozpočtového výhledu obce na léta
2009-2011 (po konsolidaci)“, schváleného zastupitelstvem obce již v
prosinci 2009.
Schválením SPRO byl dokončen proces jeho zpracování. Shromažďování dat a podkladů k Strategickému plánu bylo započato již
v srpnu 2008, kdy byla uzavřena Mandátní smlouva s firmou Artman
consulting s.r.o., Přerov, která byla vybrána na zpracování Strategie
rozvoje
obce Rapotín. Následně byla ustanovena pracovní skupina (Ing.Nedělník, Ing.J.Mikulec, Ing.Čech, Ing.Carda, Ing.Navrátil, Ing.Štěrba,
Ing.Jiroušková), která připomínkovala jednotlivé verze návrhů nebo k
nim vznášela návrhy.
1.verze návrhu obsahu dokumentu „Strategie rozvoje obce Rapotín
pro období let 2009-2013“ byla prezentována firmou Artman consulting na jednání zastupitelstva obce dne 12.11.2008. Veškeré připomínky zastupitelů a pracovní skupiny byly následně zapracovány do
Strategického plánu.
2.verze návrhu Strategického plánu byla prezentována na jednání
zastupitelstva obce dne 25.2.2009. Zastupitelé dostali 2.verzi návrhu
ve formě CD. Po tomto jednání již zastupitelé neměli žádné připomínky k obsahu Strategického plánu.
Následně se konalo veřejné projednávání Strategického plánu rozvoje obce Rapotín dne 13.května 2009 (pro občany dolní části obce) a
14.května 2009 (pro občany horní části obce). V obou případech bohužel s velmi nízkou účastí občanů Rapotína. Přítomní občané neměli
kromě dotazů žádné připomínky k obsahu Strategického plánu.
3.verze (konečná), ve které zhotovitel provedl po dohodě pouze
drobné úpravy v textu a drobné upřesnění u některých investičních
akcí s ohledem na současnou znalost jejich doby zahájení a předpokládaného čerpání finančních prostředků v konkrétních letech, zejména
v letech 2009 a 2010, byla předmětem jednání a schválení na jednání
zastupitelstva obce dne 17.6.2009.
Po předání originálu schváleného SPRO ze strany zhotovitele
bude „Strategický plán rozvoje obce Rapotín na léta 2009-2013“
od 1.8.2009 přístupný občanům na www stránkách obce
(www.rapotin.cz).
Závěrečný účet obce za rok 2008 schválili zastupitelé bez výhrad

Zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání schválilo celoroční
hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2008, a to bez výhrad.
S údaji a obsahem „Závěrečného účtu obce za rok 2008“ včetně
„Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2007“ se měli možnost občané obce seznámit na úřední
desce obce a na elektronické úřední desce na www stránkách obce od
1.6.2009 do 18.6.2009. Z toho důvodu již jen několik následujících
údajů, týkajících se úspěšného hospodaření obce (včetně hospodářských činností obce, organizačních složek obce a fondů obce), Svazku
obcí údolí Desné (jehož je obec členem) a společnosti RAPOS Rapotín (obec je jediným podílníkem) v uplynulém roce:
• Celkové příjmy obce činily 85,0 mil. Kč, ve srovnání s rozpočtem
nižší o 3,6 mil.Kč
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• Celkové výdaje obce činily 79,1 mil.Kč, ve srovnání s rozpočtem
nižší o 11,0 mil.Kč
• V rámci celkových příjmů přijala obec úvěr ve výši 6,0 mil.Kč
na nástavbu a rekonstrukci panelového domu č.p. 554
• V rámci výdajů činily splátky poskytnutých úvěrů 4,7 mil.Kč
• Splátka státní povodňové půjčky z roku 1998 byla ve výši
3,5 mil.Kč
• Stav na běžných účtech na konci roku se navýšil proti počátečnímu
stavu o 6,4 mil.Kč na částku 21,4 mil.Kč
• Stav na peněžních fondech (sociální fond, fond bydlení a fondy
rozvoje bydlení I a II) se na konci roku snížil proti počátečnímu
stavu o 0,5 mil.Kč (vliv úhrady poslední splátky státní povodňové
půjčky) na částku 3,8 mil.Kč
• Hospodářská činnost bytového hospodářství vykázala zisk ve výši
35 705,74 Kč, a to především z důvodu zúčtování poplatku
z prodlení z pozdních úhrad nájemného a služeb za rok 2008
• Hospodářská činnost ostatní vykázala zisk ve výši 4 628 600,65 Kč
• Daň z příjmů právnických osob činila za rok 2008 u obce
1 685 250,- Kč
• Svazek obcí údolí Desné měl příjmy ve srovnání s výdaji vyšší
o 0,2 mil.Kč
• Hospodářská činnost Svazku obcí údolí Desné vykázala zisk ve
výši 1 206,5 tis.Kč
• RAPOS Rapotín, s.r.o., vykázal zisk 109,8 tis.Kč
Pravděpodobně poslední regulační úprava nájemného
v obecních bytech

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, začíná v současné době oddělení bytového hospodářství a správy majetku připravovat
návrh úpravy nájemného v obecních bytech k datu 1.1.2010. Zvýšení
nájemného pro rok 2010 upravuje sdělení Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) č. 180/2009 Sb., ze dne 25.června 2009. Návrh
bude ve druhé polovině srpna předložen k projednání majetkoprávní
a bytové komisi, radě obce a následně bude předložen ke schválení
zastupitelstvu obce v měsíci září. Nájemníci, kterých se bude regulační úprava nájemného týkat, budou o zvýšení nájemného informováni samostatným dopisem nejpozději do 30.9.2009. Z obsahu tohoto

citovaného sdělení MMR mimo jiné vyplývá, že pro obec Rapotín
končí regulace nájemného k 31.12.2010.
Výzva k občanům – poslední fáze regenerace panelového
sídliště

V letošním roce pokračují na Obecním úřadě práce na materiálech
a dokumentech nutných pro podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj na spolufinancování poslední etapy regenerace
panelového sídliště „U skláren“. Součástí těchto nutných materiálů
a dokumentů je dotazníkové šetření a veřejné projednání posledních
etap (III. a IV.) regenerace panelového sídliště.
Dotazníkové šetření se uskuteční od druhé poloviny měsíce srpna
do poloviny měsíce září. Vyzýváme tímto všechny občany obce Rapotína, bydlící na sídlišti „U skláren“, k iniciativnímu zapojení do
tohoto dotazníkového šetření, k jeho vyplnění a navrácení na Obecní
úřad v termínu stanoveném v tomto dotazníkovém šetření. Dotazníky
obdrží v polovině srpna všichni občané bydlící na sídlišti do schránek.
Na přelomu měsíce září a října bude následovat veřejné projednání
návrhu III. a IV.etapy regenerace panelového sídliště v prostorách ZŠ
v Rapotíně. Případné podnětné připomínky a návrhy, vzešlé z dotazníkového šetření a veřejného projednání projektu budou následně do
projektu zapracovány.
Žádost o dotaci na rok 2010 bude podána na přelomu roků 2009/
2010. Z této dotace bude spolufinancována poslední fáze regenerace
panelového sídliště, která zahrnuje zbývající rekonstrukci komunikace na sídlišti, dodělání rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování
dalších stání pro vozidla a ploch pro nádoby na odpad a dodělání veřejné zeleně na sídlišti včetně případných mobiliářů (lavečky, zařízení
pro děti apod.).
Realizací III. a IV.etapy bude dokončen dlouhodobý proces regenerace panelového sídliště, který byl oficiálně nastartován v roce 2002
rekonstrukcí panelových domů č.p.535, 536 a 537, včetně jejich zateplení a nástavby. Do tohoto procesu lze vlastně zahrnout i rekonstrukci
a nástavbu panelového domu č.p. 529 z roku 2000. Rekonstrukce posledního panelového domu bude dokončena v září letošního roku. Za
těchto 9 let obec na regeneraci panelového sídliště proinvestovala 134
mil. Kč. Z toho bylo hrazeno z vlastních zdrojů 10,8 mil.Kč (8,0 %),
z dotací 31,5 mil.Kč (23,5 %) a z úvěrů 91,7 mil.Kč (68,5 %).
Ing.Nedělník

Občané mějte rozum!!!!!
Nedělní klid
Víte, kdy dokáže soused pořádně nadzvednout souseda? Když se jeden chystá
po náročném týdnu relaxovat na zahradě,
zatímco druhý se pustil do sekání trávy
nebo řezání dřeva. Místo nedělní pohody, kdy bychom si měli užít klid a ticho,

skřípeme zuby při poslechu kvílejících
cirkulárek, bzučících sekaček a křovinořezů. V poslední době se na obecním úřadě
množí žádosti některých našich spoluobčanů o vydání obecně závazné vyhlášky,

která by používání hlučných přístrojů v
neděli zakázala. Tak jak k tomu přistoupili
zastupitelé celé řady jiných obcí. Při vydání takové vyhlášky by každé nastartování
rámusícího stroje mohlo přijít pěkně draho.
Vydat vyhlášku je velmi jednoduché, jenomže její dodržování zas tak jednoduché není.
Dnešní doba vyžaduje od nás všech velké
pracovní nasazení, přičemž většina našich
občanů musí za prací dojíždět. Pracovní
rytmus není jako za dob minulých od šesti
do dvou, kdy si všichni mohli odpoledne
své věci kolem domu udělat. Na práci kolem domu zbývá mnoha lidem jen víkend,
tedy dva dny. Nepříjemné je, pokud vám
do toho ještě celou sobotu prší. Každý
z nás chce přeci bydlet v kulturním prostředí (mít pěkně upravený dům, zahradu, ….)
a víme všichni, kolik to stojí úsilí a času.
I vedení naší obce má zájem, aby každý dům
byl zvelebený a každý pozemek ošetřovaný.
Zůstane-li našemu občanu na práci na zahradě trochu volného času, a to pouze v neděli,
nelze se mu divit, že nám pod okny bzučí se
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sekačkou. On totiž za něj bujnou vegetaci
nikdo nezastaví. Bylo by ohleduplné ho za
to sankcionovat prostřednictvím vyhlášky?
Je obecně platným pravidlem, že by se
lidé měli vyvarovat všemu, co odporuje
„dobrým mravům“ (nepřiměřené obtěžování hlukem, prachem, výpary, ….).
Zkusme se dohodnout, že si neděli a svátky

nebudeme znepříjemňovat nadměrným
hlukem, aby tyto dny mohly být dnem
určeným k relaxaci, sportu, kulturním
aktivitám, setkávání rodin a přátel. Nevracejme se do dob, kdy platila zásada, co není
písemně dovoleno, je zakázáno. Používejme
zdravý selský rozum místo ,,stupidních“
vyhlášek a zkusme být k sobě ohleduplní!
Jiří Navrátil
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O Českém svazu žen
Základní organizace ČSŽ působí v naší obci již 41 let. Navázala
na práci Komise žen při MNV Rapotín, která byla ustanovena již
v roce 1952.
V době svého největšího rozkvětu měla zdejší ZO ČSŽ šedesát
členek. Svaz pořádal pro ženy a občany Rapotína různé akce, které
vyplývaly z tradic, potřeb či přání. Byly to plesy, kurzy šití, vaření,
výstavy např. ručních prací, burzy dětského oblečení a jiné. Svaz žen
spolupracoval často i s ostatními společenskými organizacemi, které
v obci působily.

Návštěva solné jeskyně.
Členky Svazu žen odpracovaly stovky brigádnických hodin zdarma tam, kde to bylo potřeba – při úklidu veřejného prostranství,
výstavbě vesnických objektů (školky, KD, samoobsluha). S MNV
svaz vždy dobře spolupracoval a měl za to podporu své činnosti. Za
svou práci se jeho členky rozhodně nemusí stydět. Patří jim uznání
a poděkování.
Po společenských změnách v roce 1989 zůstalo v naší základní
organizaci pouze 12 členek. Došlo k útlumu činnosti a mnohdy jsme
se setkávaly nejen s nepochopením, ale i s urážkami. Časem se situace
zklidnila. Nám však přibylo let a ubylo sil. Věkový průměr máme
70 let. Nejstarší členka oslavila již své 81. narozeniny. Naše činnost
je komornější, akcí méně, pravidelné schůzky bývají přátelským
posezením. Během posledních dvou let jsme do svazu přijaly šest žen,
je nás nyní 18 „děvčat“.

Výlet na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně.
Naše ženy, ač v letech, stále se snaží pracovat pro veřejnost. Jsou
aktivní i v jiných spolcích (zahrádkáři, hasiči, sportovci, Svaz invalidů). Máme členku v obecním zastupitelstvu, kulturní komisi, předsedkyní SPCCH, jiná členka je tam pokladní. Pro občany se snažíme
alespoň jednou ročně uspořádat přednášku se zajímavou tématikou
či prodejem.
Ve spolupráci se zahrádkáři bychom rády obnovily výstavky
ručních a rukodělných prací žen, nejen našich členek.
Právem byly u příležitosti 40-ti let vzniku ČSŽ naše nejaktivnější
členky vyznamenány medailí a pamětním listem s poděkováním
z našeho ústředí v Praze. Potřebovaly bychom však mladé posily
s dobrými, neotřelými nápady a organizačními schopnostmi. Ženy,
kterým by nevadily starosti a práce pro kolektiv za pouhé díky. Rády
je mezi sebou uvítáme.
Jinak ale ČSŽ zdaleka není „na vymření“. Toto nezávislé dobrovolné občanské sdružení má 900 základních organizací a Klubů žen,
sdružuje 20 362 žen. Je to nejpočetnější ženská organizace u nás a je
i členem jiných mezinárodních ženských spolků a organizací.
Máme okresní a krajská střediska, nové, omlazené vedení v Praze.
V edici Na pomoc ženám vydává svaz různé brožury s aktuální
tématikou a pravidelná periodika. V kuchařských sešitech Ze zlatého
fondu vyšlo i několik příspěvků naší ZO. Práce ve svazu je bohatá
a pestrá a záleží jen na zdatnosti a chuti členek, jak si činnost
naplánují.
Na závěr bychom rády popřály našim členkám dobré zdraví,
hodně sil a elánu do další práce.
VÝBOR ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ČESKÉHO SVAZU ŽEN RAPOTÍN

Jeseníky nejsou z cukru – kup pláštěnku a pomůžeš
Neformální sdružení měst a obcí Jeseníky
přes hranici přispěchalo na pomoc obcím na
Jesenicku, které byly postiženy bleskovou povodní. Od dnešního dne si zájemci mohou za
250,- Kč kupovat pláštěnku „Jeseníky nejsou
z cukru“. Veškerý výnos z prodeje pláštěnek
půjde do postižených obcí na Jesenicku.
„Sloganem Jeseníky nejsou z cukru chceme deklarovat, že život v Jeseníkách nikdy
nebyl jednoduchý a že ani blesková povodeň obyvatele postižených obcí na kolena
nesrazí. Tímto spontánním projektem
chceme lidem v jejich těžké situaci alespoň
trochu pomoct a dodat sílu, kterou budou
ještě nepochybně potřebovat.“, vysvětluje
nápad projektu Jana Kostelniková, projektová manažerka Jeseníků přes hranici.
Pláštěnka byla vybrána jako jakýsi symbol

ochrany proti dešti, vodě. Každá zakoupená pláštěnka přinese 250,- Kč na obnovu
života v postižených oblastech a symbolicky zakryje poměrnou částí Jeseníky před
dalšími srážkami. „Alespoň symbolicky
bychom chtěli vytvořit postiženým oblastem
ochranný štít před rozmary přírody. Škody
na majetku se nám snad podaří zmírnit díky
utrženým penězům.“, doplňuje Kostelniková.
Pláštěnky si zájemci mohou pořídit ihned
objednávkou na telefonním čísle 583 210 151,
na webových stránkách www.trickajeseniky.cz
nebo v dalších dnech pak v informačních
centrech v celých Jeseníkách. „Věříme, že solidaritu s postiženými obcemi
tímto vyjádří stovky lidí, kteří v Jeseníkách přímo žijí nebo v Jeseníkách tráví své dovolené“, doufá Kostelniková.
-6-

Tereza Schreiberová
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Za krásami slovenských hor
Dne 28. 06. 2009 odjeli senioři naší obce na 4-denní poznávací
zájezd, který pro ně připravila sociální komise. V prvním dnu jsme
obdivovali přírodní krásy Vrátné doliny a vyjeli lanovkou na Chleb.
Přivítala nás mlha, ale na naši uvítanou se na vrcholku roztrhala
a umožnila nám tak nahlédnout na přírodu kolem. Na zpáteční cestě
jsme ochutnali pravé slovenské halušky v Jánošíkově kolibě. Pokračovali jsme do Bešeňové, kde jsme vyzkoušeli účinky léčivé termální
vody. Celodenní putování bylo ukončeno v hotelu Bobrovník na
břehu Liptovské Mary, kde jsme 3 noci spali. Byli jsme příjemně
překvapeni nádhernými výhledy od hotelu na vodní hladinu a okolní
vrcholky hor, které působily jako kulisa krásného představení.

Třetí den směřovala naše cesta na Štrbské pleso, odkud jsme po
procházce okolo něho pokračovali lanovkou na Solisko. Našim pohledům se otevřely krásné výhledy na okolní štíty. Mraky milosrdně
ustoupily a dovolily slunci tuto nádheru ozářit. Zdatnější část seniorů
se vydala pěšky po turistické cestě na Popradské pleso a tatranský
cintorín. I zde po jediné překážce počasí dovolilo cestu absolvovat.
V průběhu cestování po Tatrách jsme měli možnost zhlédnout
a posoudit rozsah škod, které způsobila vichřice v roce 2004.
Čtvrtý den začal průjezdem Demänovskou dolinou do Jasné
a odtud výjezdem krytou lanovkou na mezistanici Rovnou Holu.
Odvážní pokračovali sedačkovou lanovkou těsně pod vrchol Chopoku
(i přes hrozbu deště). Odměnou byl nádherný pohled do údolí.
Posledním zastavením byl dřevěný kostel, přenesený a zachráněný
ze dna budoucí přehrady Liptovská Mara. Pak už jen nákup slovenských ovčích sýrů a hurá na Moravu. Domů jsme se vraceli příjemně
naladěni a spokojeni i přes proměnlivé počasí, které nám cestu
okořenilo.
Za sociální komisi Mgr. J. Dymáková

Druhý den jsme projížděli podhůřím Tater do Červeného Kláštera
v Pieninském národním parku. Plavba na pltích po Dunaji byla
příjemným zážitkem i přes průtrž mračen, která nás zastihla již
po vylodění. Poznávání Tater pokračovalo prohlídkou Tatranské
Lomnice a výjezdem lanovkou na Skalnaté Pleso. Den ukončilo
příjemné posezení na terase hotelu nebo malá procházka ke břehu
Liptovské Mary.

Strategie rozvoje železnice Desná
V minulém čísle RN byla zmíněna pracovní schůzka se zástupci odboru dopravy KÚ
Olomouc a ředitelem železniční dopravy
Veolia Transport Morávia a.s. Předmětem
setkání bylo objasnit zpracovateli nového
generelu OK naše záměry rozvoje železnice,
proto, aby je mohl zpracovatel zakomponovat do připravovaného materiálu. Naše
záměry vycházejí z předpokladu železnici
modernizovat, lépe ji provázat s ostatními
pilíři osobní dopravy tak, aby mohla sloužit
vyššímu počtu cestujících, než je tomu nyní,
kdy zaznamenáváme trvalý úbytek cestujících již několik let. Jak toho docílit? Hlavním
hybatelem ekonomického rozvoje našeho
regionu se pomalu a jistě stává cestovní ruch.
My chceme vytvořit návštěvníkům našeho
údolí takové podmínky, aby při dopravě za
zimními ale i letními sporty jezdili vlakem
z regionálních center, jako je Olomouc, Přerov a další. Jak toho dosáhnout? Především
vybudováním kvalitních cílů pro rekreaci
a sport. Dále pak rychlými spoji bez přestupů
pohodlnými vlakovými jednotkami a kvalitní
sítí terminálů, ve kterých autobusové spoje
navazují na železnici. V loňském roce byl
otevřen lyžařský areál Přemyslov, letos byla
zahájena výstavba lyžařského areálu v Kou-

tech s nejdelší sjezdovkou v České republice.
Byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Lázní
Velké Losiny. Tyto a další připravované
projekty výrazně zvýší návštěvnost našeho
regionu. Čím konkrétně chceme cestující
přilákat? Především docílením elektrifikace
trati ze Šumperka do Koutů nad Desnou,
modernizací vozového parku, vybudováním
kvalitních přestupních terminálů ve Velkých
Losinách, Petrově nad Desnou a v Koutech
nad Desnou. Musíme dokončit opravy nádraží a přistoupit k útlumu trati Petrov - Sobotín,
jejíž provozování je ekonomicky neúnosné,
především a jedině pro nezájem veřejnosti
o její služby. Zvažujeme těleso trati využít
pro cyklostezku. Dopravní obslužnost údolí
Merty chceme napojit autobusy z terminálu v
Petrově a koncipovat spoje tak, aby cestující
do Vernířovic, Rudoltic a na Skřítek mohli
cestovat přímo. Kde vzít prostředky a jak v
budoucnu provozovat nový dopravní systém?
Shodli jsme se s pracovníky odboru dopravy
KÚ na nutnosti vypracování studie, která
popíše novou situaci a jejímž výstupem bude
variantní řešení celé problematiky, včetně
popisu finančních toků. Nicméně již dnes je
jasné, že finanční zátěž nemůže být řešena
účastí rozpočtů obcí, ale ze zdrojů státních,
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tj. z Fondu dopravní obslužnosti, z Regionálních
operačních programů.
Provoz pak musí být plně
kryt Olomouckým krajem.
Zásadní změnu investiční
aktivity rovněž požadujeme od subjektů,
které na naší železnici podnikají, tj.Veolia
Transport Morávia a.s. a firmy Sart, která
naši železnici udržuje. Zpracovaná studie
bude sloužit k projednání s orgány státní
správy, které se podílejí na zabezpečování
dopravní obslužnosti, a bez tohoto materiálu nelze pokračovat dál. Již loni jsme
nechali zpracovat studii elektrifikace trati,
která potvrdila její efektivnost především
a pouze ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu.
Momentálně pracujeme na záměru podání
žádosti o prostředky z Evropskych fondů,
neboť termíny výzev se blíží a my musíme
být připraveni. O dalším vývoji v našich
záměrech rozvoje naší železnice vás budeme průběžně informovat. Jenom na závěr si
troufnu tvrdit, že pokud se nám podaří celý
projekt realizovat, bude vzorem pro řešení
regionální dopravy v celé republice.
Ing. Vladimír Mikulec, starosta obce
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Historické okénko
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Na místě nynějšího kostela byl v roce 1524 postaven kamenný kostel
sv. Jakuba. Kolem něho se rozkládal hřbitov, který byl zrušen až v polovině 19. století. Po rostoucím počtu věřících již malý kostel nestačil,
a proto rapotínští farnici začali uvažovat o stavbě nového kostela. V
roce 1869 byl starý kostel zbourán (farnost měla již 5000 věřících).
V prostoru kněžiště byla nalezena mrtvola ženy, snad zakladatelky
kostela šlechtičny Žerotínové.
Nový nynější kostel podstatně větší, zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté ,byl dostavěn v roce 1874 podle plánů a za vedení ing. Eduarda Ritterz von Ettmaera. Stavitelem kostela byl šumperský stavitel
Josef Baier. Stavební náklady činily 80 000 zlatých. Kostel pojme 2
500 věřících. Vysvěcen byl olomouckým arcibiskupem Friedrichem
kardinálem Fürstenberkem v roce 1874. Kostel je 325 m. n. mořem.
Tato stavba je pojata jako trojdílná bazilika, kde střední loď je vyšší
než obě boční. Na čelní straně byla postavena otevřená předsíň. Dva
sloupy nesou lomený oblouk a tvoří třídílné arkády, v jejich středu je
hlavní vchod do kostela. Věž kostela je vysoká 50 m a má čtvercový
základ, který je ukončen vysokým štíhlým jehlanem. Hodiny na věži
byly pořízeny v roce 1893 a pocházejí z dílny Johanna Schneidera z
Bruntálu a stály 605 zlatých. Velké mechanické varhany s nynějším
elektrickým pohonem jsou z dílny nejvýznamnějšího varhanáře Riegera z Krnova. Byly zhotoveny v roce 1873 pro světovou výstavu ve

Vídni, ale v roce 1874 byly instalovány v Rapotíně. Cínové píšťaly
byly v roce 1917 zachráněny před odvozem pro válečné účely. Zvony
toto štěstí neměly, a proto byly v roce 1923 pořízeny zvony nové o
váze 900 a 450 kg, ale ty byly v roce 1942 opět odvezeny a použity
pro válečné účely. Současné zvony pocházejí z roku 1975. Vnitřní
vybavení kostela je taktéž novogotické. Kněžišti dominuje oltář, kde
je umístěn obraz Nanebevzetí Panny Marie (Assuntz, Assumtion, in
den Himmel). Je to replika obrazu od mistra Tiziána, originál je v
Benátkách. Vedle obrazu se nacházejí sochy sv. Petra a sv. Pavla v
nadživotní velikosti, nad každým je baldachýn. Postraní oltáře jsou
zasvěceny sv. Josefu (vpravo) a sv. Jakubu (vlevo). Okenní vitráže
pocházejí z umělecké dílny Říha v Brně (1929). V kněžišti nad hlavním oltářem je na skle zobrazen Ježíš Kristus, napravo je sv. Josef a
nalevo je sv. František z Assisi. K dalším barevným okenním vitrážím
patří zobrazení Panny Marie Hostýnské (vitráž nechal zhotovit děkan
Schnal) a sv. Antonína Paduánského. Další malované okenní vitráže
byly nad kůrem, kde byly malby sv. Cecílie a krále Davida. Před
vchodem do kostela jsou umístěny sochy moravských zemských patronů sv. Cyrila a sv. Metoděje. Byly pořízeny v roce 1879 na náklady
Johanna a Magdalény Winterových. Už tři roky před tím nechal na
venkovní straně kostela Johann Winter zhotovit sochu Panny Marie.
Před hlavním (jižním) průčelím nechali zdejší farníci z Rapotína,
Vikýřovic a Petrovic Terezínem zhotovit mramorový misijní kříž
(1896).

Prameny: Geden K. – Buch des Pfarrsprengels Reipotendorf

Exkurze na čističku odpadních vod v Rapotíně
Dne 25.6. se 4. a 5. třída základní školy Rapotín, vydala na exkurzi
do biologické čističky odpadních vod.
Před bránou už nás vyhlížel pan Mitrofan, který nás přivítal před
areálem čističky.
Na začátku prohlídky nás pan Mitrofan upozornil na možná nebezpečí při vlastní prohlídce. Po důležitém upozorněním jsme přešli
do budovy, kde se znečištěná voda očisťovala od hrubého odpadu
a přečerpávala se do aktivačních nádrží a kde to moc pěkně nevonělo.
Ještě před nádržemi se voda lila do velkého válce, kde se usazoval
písek, který se do aktivačních nádrží nemohl dostat, jinak by asi
zemřeli potřebné mikroby, kteří v aktivačních nádržích pracují…
Mikrobi pohlcují z vody všechny nečistoty a zůstává jenom kalná
voda. Aktivační nádrže byly v provozu jenom dvě. Jedna prázdná

byla rezervní, ve které by se pracovalo, jenom kdyby byly nějaké
vady nebo poruchy. Dále voda teče do velké nádrže, kde se najezení
mikrobi usazují na dně a na hladině zůstává jen skoro čistá voda. Na
konci nádrže jsou přečišťovací bariéry, přes které žádná poruchová
pěna neprojde. Na konci voda už jenom projede pískovými filtracemi
a putuje zpět do vodního toku.
Pak jsme se dostali k třídícímu počítači, který automaticky řídil
všechny stroje v čističce a pan Mitrofan nám odpověděl na některé
otázky, které nás zajímali.
Nakonec jsme si všichni povinně umyli ruce, poděkovali a při
cestě zpátky do školy jsme si povídali o tom, jak lidé znečištují
přírodu a pak jak ji musí zase naopak zachraňovat.
Zuzana Dudkovičová 5.C
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Jesenický šnek 2009 – 15. ročník
a

Šumperský pohár horských kol
O CENU RAPOTÍNA
2. ročník závodu XC horských kol
pro všechny
Pořadatel:

SPONZOŘI:

Cyklistický klub Buldoci Rapotín

Neděle 16. 8. od 9:00
Rapotín - Koupaliště

Termín:
Místo:
Start:

v 10:00 dětské kategorie roč. 1997 a mladší
v 11:00 ostatní kategorie

Prezentace:

9:00 – 9:45 - dětské kategorie D1,D2,D3
9:00 – 10:45 - ostatní kategorie

Startovné:

80 Kč
100 Kč
10 Kč
30 Kč
zdarma

-

při přihlášení do 14.8.
v den závodu
žáci a žačky G, H při přihlášení do 14.8.
v den závodu
dětské kategorie D1,D2,D3

Startovné se bude hradit hotově při prezentaci v den závodu.

Startovné zahrnuje i teplé jídlo po závodě !
Kategorie:

Délka trati:

D1
D2
D3
H
G
Ž
M
A
B
C
D

chlapci a dívky roč. 2003 a mladší
chlapci a dívky roč. 2002 – 2000
chlapci a dívky roč. 1999 - 1997
žáci roč. 1996 – 1994
žačky roč.1996 – 1994
ženy a juniorky roč. 1993 a starší
junioři roč. 1993 – 1991
muži roč. 1990 – 1980
muži roč. 1979 – 1970
muži roč. 1969 – 1960
muži roč. 1959 a starší

pár metrů
1,5 km
4,5 km
9 km
9 km
18 km
18 km
27 km
27 km
27 km
27 km

Trať:

dětské kat. D1,D2,D3 – na okruhu kolem areálu Koupaliště
ostatní kat. – okruh 9 km kolem Bukového kopce; s převýšením cca 220 m

(můžou být i odrážedla a tříkolky)
(1 okruh)
(3 okruhy)
Obec Rapotín
(1 okruh)
(1 okruh)
(2 okruhy)
(2 okruhy)
(3 okruhy)
(3 okruhy)
(3 okruhy)
(3 okruhy)

Vyhlášení: v areálu Koupaliště cca 30 min. po dojetí posledního závodníka
Ceny: v každé kategorii pro první tři, kategorie juniorek a žen ročníku 1974 a starší budou vyhlášeny zvlášť jen v případě
dostatečné účasti, ale výsledky budou samozřejmě do Šumperského poháru horských kol započteny dle kat.
Upozornění:

Bez použití cyklistické přilby se závodník nesmí závodu zúčastnit!!!!!!!!!!!!

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů.
Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Toto účastník stvrzuje svým podpisem na prezenční listině.
Info:

tel. 603 875 218, e-mail: kamil.osladil@seznam.cz, www.jesenickysnek.com

Přihlášky:

tel. 724 032 620, e-mail: jmicunek@seznam.cz,
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Mapa trati závodu – okruh 9 km kolem Bukového kopce :
„Koupaliště – Samota – Ludvíkov – zámek V. Losiny – zámecké schody – Koupaliště“

Profil trati závodu – okruh 9 km kolem Bukového kopce :
Celkové převýšení:

- trať 27 km (3x okruh) = cca 660 m
- trať 18 km (2x okruh) = cca 440 m
- trať 9 km (1x okruh) = cca 220 m
Koupaliště Rapotín

Start a cíl leží v nadmořské výšce cca 370 m.n.m.
Nejvyšší místo je Samota ve výšce cca 580 m.n.m.
Na akci se těší a všechny nadšence cyklistiky zvou pořadatelé
- 10 -
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Pozvánka na závod horských kol – O cenu Rapotína
vady nebo poruchy. Dále voda teče do velké nádrže, kde se najezení
mikrobi usazují na dně a na hladině zůstává jen skoro čistá voda. Na
konci nádrže jsou přečišťovací bariéry, přes které žádná poruchová
pěna neprojde. Na konci voda už jenom projede pískovými filtracemi
a putuje zpět do vodního toku.
Pak jsme se dostali k třídícímu počítači, který automaticky řídil

všechny stroje v čističce a pan Mitrofan nám odpověděl na některé
otázky, které nás zajímali.
Nakonec jsme si všichni povinně umyli ruce, poděkovali a při
cestě zpátky do školy jsme si povídali o tom, jak lidé znečištují
přírodu a pak jak ji musí zase naopak zachraňovat.
Zuzana Dudkovičová 5.C

ČZS Rapotín pořádá ve dnech 1. a 2. srpna 2009 v prostorách Zámečku – Vikýřovice výstavu

MEČÍKŮ, LILIÍ, JIŘINEK a KAL.
V neděli prodej jarních cibulovin – tulipánů a narcisů.
ČSŽ vystavuje své výrobky.
Výstava je otevřena vždy od 09:00 do 17:00 hodin
Srdečně zvou pořadatelé
Vstupné dobrovolné

Poslední měsíc v MŠ Skleněnka
Červen – to je pro některé děti poslední měsíc v mateřské škole, protože po prázdninách již nastoupí do 1. třídy základní školy. Proto
tento měsíc bývá naplněn spoustou akcí, ze kterých nabízíme krátký fotoseriál:
18. června – předání oranžových triček se jmény spolužáků a učitelek v RK Losinka, potom opékání společně s rodinnými příslušníky
(děkujeme panu Zemkovi za umožnění této akce)

- 11 -
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odchod na zmrzlinu a poté do MŠ

chystáme se na nocleh ve spacácích

večerní pyžamová diskotéka

noc v MŠ

21. června - rozloučení s předškoláky v rámci tří MŠ Údolí Desné
v Sobotíně. Odpolední program pro děti a rodiče, předání žlutých triček,
„pasování na prvňáka“.
HORNÍ ŘADA ZLEVA: Kristýna O., Tereza a Simona K., Barbora Ž.,
Bára B., Ondřej S., Michal F., Jakub P., Jan B., Antonín Č., Oldřich N.,
Jakub R., Karel R., Ladislav K.,
DOLNÍ ŘADA ZLEVA: Patrik Viktor B., Adéla K., Nikola M., Klára M.,
Romana H., Kamila B., Aneta Klára G., Nikola D., Marek Ch.
TOTO JSOU BUDOUCÍ PRVŇÁCI

25. června - výlet Lázeňským expresem, který pro nás přijel k MŠ a po okružní jízdě Velkými Losinami a zastávce na zmrzlině nás opět přivezl zpět. Děkujeme tímto
provozovateli vláčku za ochotný a milý přístup.

Všechny akce si mají rodiče možnost zkopírovat na DVD nebo flash-disk (bližší informace u paní J. Göbelové). Zaměstnankyně MŠ Skleněnka Rapotín přejí všem
dětem slunečné a pohodové prázdniny a těší se v září nashledanou.
Jana Göbelová
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