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Našim členům a příznivcům 

 

Aktivity roku 2021 

V roce 2021 náš spolek pokračoval v propagaci movité kulturní památky Historického pohonu bývalého 

mlýna  a truhlárny č. p. 186 v Rapotíně a dále započal svoji činnost na poli environmentálního vzdělávání 

a práce s veřejností v oblasti životního prostředí. Za finanční podpory obce Rapotín byl zrealizován 

environmentální osvětový den k tématu Co ukrývá řeka a proběhl i projektový den Voda v krajině 

(podpořeno z MAS Šumperský venkov). Za podporu našich aktivit vděčíme i Nadaci Via a společnosti 

CyberHeroes. 

Během akcí se převážně děti, ale i jejich rodiče dozvěděli mnoho zajímavostí během výkladu zkušených 

hydrobiologů. Účastníci se také zapojili hlasováním o výherci fotosoutěže na téma „ voda v krajině“, 

přispěli též účastí na tvorbě informační cedule, která bude před mlýn osazena na jaře. Během událostí 

uspořádaných pro veřejnost byly realizovány prohlídky technologického vybavení a uskutečnil se i 

doprovodný kulturní program.  

V současnosti je náplní spolku rozšiřování členské základny a postupné další zajištění zázemí v objektu 

rapotínského mlýna. Jsou činěny náležité kroky, aby bylo finančně a personálně zajištěno plnění cílů 

spolku. Členská schůze proběhla 29.09.2021, do stanov spolku byl mimo jiné implementován bod 

týkající se  práce s dětmi a mládeží a také použití názvu Reitendorf pro rapotínský mlýn. Snahou spolku 

je naplňovat strategické cíle spojené s regionálními i národními strategiemi v oblasti kultury, vzdělávání 

i životního prostředí. 

Podařilo se nám získat podporu v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021, z programu „Životní 

prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ s projektem „Losos a lososovité ryby v našich řekách - od 

historie po současnost“.  

V červenci 2021 jsme uskutečnili zahraniční cestu pro výměnu zkušeností v oblasti vedení kulturního 

centra a správy kulturní památky s lichtenštejnským partnerem Küefer Martis Huus v rámci projektu 

Bringing Life to the Rapotin Mill Reitendorf (číslo projektu EHP-BFNU-OVNKM-3-055-2020) 

podpořeného z Fondu pro bilaterální vztahy Fondů EHP a Norských fondů 2014-2021. 

Podali jsme žádost na Ministerstvo kultury v rámci výzvy Kultura – Inovativní využití kulturního dědictví 

s projektem „Oživení rapotínského mlýna Reitendorf“.  K datu vydání této výroční zprávy není 

k dispozici oficiální výsledek. 

Nemeleme – 

rozvíjíme se! 
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Nadále pracujeme na oživování rapotínského mlýna Reitendorf a vytvoření zázemí pro kulturně 

vzdělávací centrum. Prostřednictvím MAS Šumperský venkov jsme proto podali žádost do 

Integrovaného regionálního operačního programu (infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání) s projektem Vybudování vzdělávacího centra pro děti a mládež v prostorách bývalého mlýna 

Reitendorf v Rapotíně. 

 

 

Přehled ekonomických a provozních ukazatelů 

Organizace Nemeleme, z. s. v roce 2021 hospodařila s finančními prostředky, které získala od obce 

Rapotín v rámci poskytnutí neinvestiční dotace na organizaci environmentální osvětového dne a 

vytvoření informační cedule, dále prostředky z Nadace Via (i prostředky získané v rámci kampaně na 

Darujme.cz), ze Státního fondu životního prostředí i darů od menších dárců, kterých si velmi vážíme. 

Obdržené finanční prostředky sloužily k úhradě zboží a služeb na přípravu environmentálních 

osvětových akcí, aktivit projektu Losos a lososovité ryby v našich řekách - od historie po současnost, 

aktivity v rámci bilaterálního projektu, vytvoření informační cedule a zajištění doprovodného kulturního 

programu, další činnosti byly zajištěny na základě dobrovolnických činností členské základy organizace. 

Členům i dalším podporovatelům děkujeme! 

Prostředky z Fondu pro bilaterální vztahy slouží k pokrytí nákladů na vytvoření studie proveditelnosti  

obnovy a revitalizace fragmentu mlýnského náhonu Reitendorf, vytvoření studie proveditelnosti na 

kulturně vzdělávací centrum a na další aktivity s norským a lichtenštejnským partnerem. 

Výhled do budoucnosti 

V nadcházejícím roce 2022 chceme pokračovat v zajištění mlýnských mechanismů a dochované 

technologie. V návaznosti na tuto ochranu budou provedeny kroky vedoucí k zrestaurování 

mechanismů (dle již zpracovaného restaurátorského záměru) a revitalizace objektu, za účelem budoucí 

ochrany a provozu této památky. V rámci realizace záměru budou rozvíjeny vztahy s tuzemskými i 

zahraničními partnery, kteří provozují obdobné záměry, či mohou jinak přispět k rozvoji organizace. 

Dále budou činěny kroky k vytvoření zázemí pro fungování objektu a spolku. Toto víceúčelové zázemí 

v podobě multimediálního sálu s galerijními prostory by mělo v budoucnu sloužit také pro 

environmentální vzdělávání, výuku cizích jazyků a osvětu v podobě regionálních témat. Předmětem 
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revitalizace je také zaniklý náhon, a přidružené stavby. Areál bude doplněn také o chov včel. Spolek 

uskuteční opět několik kulturně vzdělávacích setkání, se zaměřením na rozvoj kulturního života regionu. 

Ing. Markéta Křesinová 

ředitelka 

10. ledna 2022 
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Finanční souhrn 
 

Organizace Nemeleme v roce 2021 využila neinvestiční dotaci od obce Rapotín, obdržela zálohovou 

platbu ze Státního fondu životního prostředí, Fondu pro bilaterální vztahy, Nadace Via, další finanční 

prostředky získala formou darů od příznivců a dárců, kterým tímto děkujeme.  

Další činnosti v rámci realizovaných akcí byly zajištěny na základě dobrovolnické činnosti členů 

organizace a nejsou tedy zahrnuty do finančních toků organizace. Příjmové položky byly realizovány 

prostřednictvím bankovního účtu spolku Nemeleme, z. s u FIO Bank - číslo účtu: 2101664788/2010 a v 

hotovosti.  
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Z realizovaných akcí 

Osvětové dny „Co ukrývá řeka“ a „Voda v krajině“ 2021 

Zásadní akcí roku 2021 pro členy spolku i obyvatele obce Rapotín byly osvětové dny Co ukrývá řeka a 

Voda v krajině uskutečněné 13. a 14. 08. 2021 v rámci Rapotínských slavností. Program byl zaměřen 

hlavně na poznání v oblasti vody a vodního prostředí určené zejména pro děti a mládež, ale také na 

seznámení rapotínských občanů s prohlášenou kulturní památkou „Historického pohonu bývalého 

mlýna a truhlárny č. p. 186 v Rapotíně“, kterou svou instalací „Oživení mlýnských kol“ rozpohyboval 

Patr Válek. Doprovodný kulturní program byl sestaven z vystoupení regionálních i přespolních umělců. 

Vystoupil Petr Válek se svým ruchově klavírním 

vystoupením a výstavou „Oživení mlýnských kol“. 

Dalším vystupujícím byl sudetský rodák Kamil Krůta 

vystupující pod pseudonymem Koonda Holaa. 

Foto: František Lípa, 2021 

 

Nemeleme – 

bavíme se! 
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Informace o spolku 
Nemeleme, z. s. 

K Mlýnu 186 
Rapotín 788 14 
 

Telefon: +420 724 568 278 

E-mail: info@nemeleme.cz 

www.nemeleme.cz 

 

 

 

Ing. Markéta Křesinová - ředitelka 

Telefon: +420 724 568 278 

E-mail: marketa.kresinova@nemeleme.cz 

 

 


