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Obec informuje / Ze života obce
Kulturní a sociální
komise Rady obce
Vikýřovice informuje
23. 4. 2016 – zájezd do Prahy na muzikál Fantom opery, cena 599 Kč, odjezd 23. 4. 2016 v 10 hod od obecního
úřadu, přihlášky a platbu vstupenek
přijímá v knihovně paní Havlíčková
v termínu 25. 1. až 5. 2. 2016, a to
vždy v pondělí, ve středu a v pátek od
14 do 17.30 hod.
Květen 2016 – zájezd pro spoluobčany do Frenštátu pod Radhoštěm a do
Rožnova.
Květen 2016 – zájezd pro seniory
– Baťův kanál, Obuvnické muzeum
ve Zlíně.
Září nebo říjen 2016 – divadlo v Olomouci nebo v Opavě.

Tříkrálová sbírka
V úterý 5. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, během níž bylo vybráno 32 232 Kč.
Za vaše příspěvky děkujeme. Velké poděkování patří také všem, kteří se na sbírce
podíleli.

Poradna Sdružení
obrany spotřebitelů Šumperk informuje
Parlament České republiky schválil novelu zákona 634/1992 o ochraně spotřebitele, která
by měla vstoupit v platnost od 1. února 2016. Novela obsahuje i dvě důležité změny.
Ta první se týká nákupu na předváděcích akcích u tzv. šmejdů. Ti budou muset uvádět již
v pozvánkách, jaké zboží budou na akcích předvádět a za kolik je budou nabízet k prodeji.
Občan si tak bude moci v klidu rozmyslet, zda má na takový „výlet“ jet nebo zůstat doma.
Ale pokud se rozhodne, že na takovou akci pojede a prodejce (šmejd) občana přesvědčí
a on s ním uzavře kupní smlouvu, nezaplatí za zboží hned, ale až za 7 (sedm) dnů. Jednoduché – člověk si z takové akce odnese jen návrh kupní smlouvy Doma si ale třeba
své rozhodnutí rozmyslí, a tak smlouvu „hodí do kamen“. Prodávajícímu jen oznámí, že
zboží nekoupí. Nic pod nátlakem jako dosud neplatí, není škodný.
Druhou změnou je zavedení mimosoudního vyřízení reklamace. Dosud panoval stav, že
prodejce zamítl spotřebiteli reklamaci a ten musel pracně shánět soudního znalce a následně si podat u soudu žalobu. Od února tento postup odpadá a spor mezi spotřebitelem
a prodejcem bude řešit příslušná instituce. Pro obchod to bude Česká obchodní inspekce,
pro mobilní operátory Český telekomunikační úřad, pro dodavatele energie Český energetický úřad, pro ﬁnance Finanční arbitr. Vše zdarma, na rozdíl od podání k soudu. Ale
protože takové podání bude vyžadovat předepsané náležitosti, bude vhodné se před takovým podáním obrátit na naši bezplatnou poradnu. Ta je každou středu od 14 do 16 hod.
v zasedací místnosti č. 206 MÚ Šumperk Jesenická 31, nebo je možné se dohodnout na
e-mailu jmakon@seznam.cz, popř. na tel. 732 755 788.
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Platby místních
poplatků v roce 2016
Distribuce poštovních poukázek na platby
místních poplatků nemohla být z technických důvodů provedena do konce roku 2015,
jak bylo původně oznámeno. V současné
době probíhá příprava tisku poštovních poukázek a obdržíte je do konce měsíce ledna
2016 do svých domovních schránek s uvedením všech potřebných údajů pro platbu.
Děkujeme za pochopení.

Vyhlášení programů
pro poskytování dotací obce
Vikýřovice v roce 2016
Na úřední desce obce a na webu obce v záložce „Dotace poskytované obcí“ byla zveřejněna nová pravidla pro poskytování dotací na celoroční činnost spolků a na podporu
sociální oblasti. Pravidla byla schválena
zastupitelstvem obce 7. září 2015 a jsou
nově nastavena s ohledem na novelu zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Žádosti bude obecní úřad přijímat od 4. do
29. ledna 2016.
Ing. Ivana Pospíšilová
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Protipovodňová opatření na řece Desné
Příprava projektu „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné říční km
14,231 – 16,840“ (úsek od jezu Červený
dvůr po soutok řeky Desné a řeky Merty)
pokračuje, na celou akci bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a v současné
době se dokončuje projektová dokumentace pro stavební povolení.
V prvním čtvrtletí roku 2016 má být dle
harmonogramu výzev vydaných SFŽP
vyhlášena výzva na podávání projektů na
ochranu intravilánu před povodněmi, kam
budeme náš projekt podávat. Projekt bude
ﬁnancován z 85 % ze Státního fondu životního prostředí a 15 % budou ﬁnancovat obce Rapotín, Vikýřovice, Petrov nad
Desnou, Povodí Moravy s. p., a podle výsledků jednání Olomoucký kraj.
Celkové náklady projektu dle projektovaného rozpočtu činí cca 300 mil. Kč.
Skutečné náklady budou dány výsledkem
výběrového řízení, jehož realizaci předpokládáme v roce 2016. Území bude chráněno před padesátiletou vodou, tzv. Q50.
V realizaci stavby jsou zahrnuty rekonstrukce dvou nekapacitních mostů přes
řeku Desnou a stavba dvou lávek přes řeku
Desnou pro pěší. Jedná se o most u zdravotního střediska v Rapotíně do Petrova
nad Desnou a most do Vikýřovic na ul. Polní. Dále na řece Desné budou vybudovány
ochranné zdi maximálně do výše 1,3 m
a návazně na ně budou v odsazených polohách od řeky vybudovány ochranné hráze.
V místech, kde se v intravilánu obce nachá-

zí volné louky v blízkosti řeky, vzniknou
tzv. povodňové parky (pět povodňových
parků v úseku mezi jezem Červený dvůr
po soutok řeky Desné s řekou Mertou).
Po realizaci této stavební akce obce zažádají Krajský úřad Olomouckého kraje o přehodnocení aktivních a pasivních
povodňových zón. Po přehodnocení zón
dojde k úpravě územních plánů obcí a u některých lokalit může dojít k uvolnění území pro stavby. Hlavním cílem projektu je
ochránit občany a jejich nemovitosti před
povodněmi a zpřístupnit řeku v době nízkých vodních stavů všem obyvatelům žijícím v její blízkosti.
Předpokládané zahájení realizace stavby,
pokud bude investorovi stavby, kterým je
obec Rapotín, schválena dotace, je plánováno na rok 2017.
Tento soubor staveb je jen prvním projektem protipovodňové ochrany na řece
Desné. Pracujeme na realizaci komplexní
protipovodňové ochrany na řece Desné
a jejích přítocích, tak aby byly ochráněny
všechny obce situované v údolích Desné
a Merty.
Dalšími projekty, které jsou v současné
době, připravovány jsou: úsek řeky Desné
od jezu Červený Dvůr po most u Jersáka ve
Vikýřovicích (investor obec Vikýřovice),
stavba poldru na Mertě v Sobotíně (investor Povodí Moravy, s. p.) a rekonstrukce
dvou mostů přes Losinku a Desnou na komunikaci I/11 (investor ŘSD Praha).
Ing. Ondřej Kopp, Mgr. Lenka Zindulková

R
V
– ul. Rybářská,
Vodácká, Sportovní, Úzká
Realizace 12. 10. 2015 – 18. 12. 2015. Cena celkem
5343 916,76 Kč. Stavbu prováděla ﬁrma ROADMEDIC
s.r.o., Pod Senovou 70, 787 01 Šumperk.
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Výzva pro „pejskaře“

Na základě oprávněných opakovaných
stížností občanů obce vyzýváme majitele
psů, kteří venčí své psy na veřejných prostranstvích, aby případné exkrementy po
svých psech řádně odklidili.
Dále upozorňujeme majitele psů, aby zabezpečili řádně své psy proti volnému pobíhání po obci.
Děkujeme všem majitelům psů, jejichž
miláčci nijak neobtěžují své okolí a po
svých psech uklízejí.

Nabídka pronájmu
volného bytu v Domě
s chráněnými byty
Obec Vikýřovice nabízí k pronájmu volný
byt v Domě s chráněnými byty, Sluneční
650, Vikýřovice. Tento byt je určen pro
osobu se sníženou soběstačností, která je
ohodnocena minimálně I. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.

Termíny svozu
odpadů v únoru
až březnu
Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
11. února, 25. února, 10. března, 24. března

N
Redakční komise obecního zpravodaje by chtěla jménem obce srdečně poblahopřát všem občanům, kteří se v příštích třech měsících dožijí významného životního jubilea. Tímto bychom také chtěli dát prostor vám, občanům, kteří by chtěli na stránkách Života obce poblahopřát svým nejbližším.
Chcete-li udělat radost členům rodiny či svým přátelům a známým, kontaktujte redakci zpravodaje na e-mailové adrese Mart.Buchtova@seznam.cz.
Další číslo zpravodaje vychází 30. března (předem prosím zvažte, v kterém
čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

Ú
Anna Janků
Libuše Jonová
Marie Krejčová
Irena Ilkiwová
Kristina Zajícová
Ctirad Dvořák

84 let
83 let
90 let
84 let
92 let
75 let

83 let
92 let
83 let
86 let
80 let
75 let
70 let
70 let

P
1 Členění reklamy/inzerce
1.1 Nekomerční reklama/inzerce – neplacená
Jedná se o reklamu/inzerci, zadanou pro otištění občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi, tělovýchovnými jednotami,
zájmovými spolky a neziskovými a podobnými
organizacemi, včetně příspěvkových organizací a školských právnických osob, církví a náboženskými společnostmi.
1.2 Komerční reklama/inzerce – placená
Jedná se o reklamu/inzerci, zadanou pro otištění podnikajícími fyzickými a právnickými
osobami, související s jejich podnikatelskou
činností a komerčně propagující jejich práci,
výrobky, dodávky a služby.
1.3 Ostatní inzerce – neplacená
Jedná se o požadavky občanů na otištění přání
k životním výročím, oznámení významných rodinných událostí, nabídek prodeje nepotřebných
věcí, nabídek pronájmu bytových prostor apod.
2 Podmínky otištění inzerce/reklamy – placené dle bodu 1.2
Objednání a otištění placené reklamy/inzerce

Kontejnery na elektrospotřebiče
Na ulicích Školní, Sadové, Krenišovské
a Rybářské jsou umístěny kontejnery na
malé elektrospotřebiče. Zde můžete odkládat vyřazené elektrospotřebiče, např.
žehličky, malé mixery, varné konvice.
Vyřazená elektrozařízení
V Základní škole Vikýřovice je možno bezplatně odevzdat vyřazené střední a drobné
elektrospotřebiče, jako např. kuchyňské
a jiné drobné domácí elektrospotřebiče,
telefony, výpočetní techniku, vrtačky, pily,
brusky a také baterie.
Zpětný odběr velkých elektrospotřebičů
Kompletní bílou techniku, například lednice, pračky, můžete odevzdat po prokázání se občanským průkazem na Centrálním
sběrném dvoře, Na Střelnici 765, Rapotín.

B
František Draňa
Karel Jersák
Milada Podhorná
Marie Šoukalová
Jan Kašpar
Milan Neumann
Tomáš Ňorek
Jitka Valášková

Zpětný odběr osvětlovacích zařízení
V budově OÚ a ve vstupu do prodejny na
ulici Sokolská 337 jsou umístěny malé
sběrné nádoby na kompaktní a lineární
zářivky, výbojky a LED světelné zdroje.

Sběrný kontejner na textil, boty a hračky
V obci jsou rozmístěny 2 kontejnery na
textil, boty a hračky na ulicích Obecní
u obecního úřadu a Sokolská u sídliště
VÚCHS. Do kontejnerů dávejte prosím
věci zabalené v plastových pytlích.
Použité náplně do tiskáren
Tyto je možno bezplatně odevzdat v budově Základní školy Vikýřovice.

/

Ž

zajistí tiskárna Grafotyp, s.r.o., e-mail: dtp@
grafotyp.cz, mobil: 606 709 907 na základě
požadavku inzerenta, v souladu s pravidly následovně: otištění bude provedeno vždy až po
zaplacení smluvní částky, stanovené na základě
Ceníku otištění reklamy/inzerce uvedeného
v následujícím bodu 3 těchto pravidel. Tiskárna Grafotyp, s.r.o. vystaví inzerentovi doklad
o zaplacení. Z této zaplacené částky připadne
50 % z ceny bez DPH obci Vikýřovice. O tuto
částku bude ponížen náklad tisku v daném čtvrtletí. Vyúčtování bude provedeno vždy na faktuře za dané čtvrtletí. Počet otištěných reklam/
inzerce v každém čísle bude individuálně omezen. Rozhodnutí bude vždy na redakční komisi,
která schvaluje obsah a náplň novin. Přednost
na otištění reklamy/inzerce v novinách budou
mít vždy občané Vikýřovic, sdružení či ﬁrmy
a podnikatelé z obce.
3 Ceník otištěné komerční reklamy/inzerce
– dle bodu 1.2
Komerční reklama/inzerce – cena za 1 otištění
(1 vydání). K výsledné ceně bude připočtena
daň z přidané hodnoty v platné výši.
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Otištění reklamy/inzerce na barevné stránce novin
Formát
stránky
A5

Základní
cena
(bez DPH)
500 Kč

DPH 21 %

Celkem
s DPH

105 Kč

605 Kč

A6

250 Kč

53 Kč
303 Kč
(zaokr. 52,50) (zaokr. 302,50)

A7

125 Kč

26 Kč
151 Kč
(zaokr. 26,25) (zaokr. 151,25)

4 Podmínky otištění inzerce/reklamy – neplacené dle bodu 1.1 a 1.3
Otištění neplacené nekomerční reklamy/inzerce dle bodu 1.1 a ostatní inzerce dle bodu 1.3 si
inzerent objedná přímo u předsedkyně Redakční komise Bc. Martiny Buchtové na e-mailové
adrese: Mart.Buchtova@seznam.cz
5 Obecná ustanovení
Vydání, obsah a znění pravidel schválila rada
obce na svém jednání dne 28. 12. 2015 pod bodem Usnesení č. 35/9. Tato pravidla nabývají
účinnosti dnem 29. 12. 2015. Tímto končí platnost pravidel schválených dne 11. 5. 2015 po
bodem Usnesení č. 16/4.
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Legendární MERKUR ve
vikýřovickém silničním muzeu
První výstavou roku 2016 bude v Muzeu
silnic ve Vikýřových výstava o legendární kovové stavebnici, která se stala
inspirativní a zábavnou hračkou mnoha
generací dětí. Výstava, kterou muzeum
připravilo ve spolupráci se sběratelem
a neúnavným propagátorem Merkuru
panem Jiřím Mládkem, představí návštěvníkům na mnoha modelech historii tohoto českého fenoménu, k vidění
budou nejen nejrůznější dopravní prostředky a stroje, ale také například Eiffelova věž nebo ivančický viadukt a řada
dalších unikátů. Část modelů připravil
pan Mládek přímo pro výstavu v silničním muzeu. Výstava bude potěšením
nejen pro oči návštěvníků. Její součástí
výstavy bude také dětská dílna, ve které
si budou moci pamětníci zavzpomínat
na svá dětská léta s Merkurem a mladší
návštěvníci vyzkoušet, co všechno lze
z této geniální české stavebnice vytvořit.
Jiří Mládek se svému koníčku – dětské
kovové stavebnici MEKUR - věnuje asi
od roku 1975. Zajímá se o historii těchto hraček zejména v Čechách, ale i ve
světě. Byl jedním z iniciátorů založení

Muzea Merkuru v Polici nad Metují
v roce 2006. Na jaře 2009 otevřel trvalou expozici české stavebnice Edison
v Podřipském muzeu v Roudnici nad
Labem. Exponáty své sbírky již vystavoval ve 24 výstavních místech v Čechách, převážně v muzeích. „Tyto děrované plíšky jsou pro mne neuvěřitelnou
fascinací, pocházející z dětských let.
Rodiče mi bohužel Merkura koupit nemohli, tak jsem si s ním hrál u kamaráda v domě. Z té doby mi zůstalo vnitřní
dětské rozhodnutí – až budu jednou velký, tak si nakoupím ty největší Merkury, abych mohl postavit něco velikého
– no, a teď si to plní“ říká o svém koníčku Jiří Mládek. „A sbírání stavebnic? Jsou to úžasné dokumenty doby
dětských her a vynalézavosti jejich
výrobců. U Merkuru snad i zachraňuji maličko to české ‚rodinné stříbro‘
technického umění generace ‚hračkářů‘
první poloviny minulého století, kterému hrozí úplné zapomenutí,“ vyznává
se dále sběratel.
Výstava byla zahájena vernisáží za
účasti pana Mládka v úterý 12. ledna
2016 v 17 hodin. K vidění bude do konce dubna 2016.
Alena Turková,
vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích

Vycházka do lesa
V předvánočním čase, tak jako každý rok, jsme se vydali do lesa za zvířátky. I když počasí nám moc nepřálo, prošli jsme přes ranč pana Šimka až k rybníkům. Tam jsme měli
nachystaný táborák, opekli jsme si kabanos, zvířátkům zazpívali koledy a u krmelce
nechali kaštany, starý chleba, jablka a mrkev. Výlet se nám líbil a děkujeme panu Šimkovi a Spolku myslivců Vikýřovice, Petrov, kteří pro nás připravili nádhernou vánoční
atmosféru.
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Křest DVD Osobnosti
Olomouckého kraje 2015
V úterý 15. prosince 2015 spatřila světlo
světa čtvrtá řada cyklu DVD Osobnosti
Olomouckého kraje. Smyslem projektu je
dokumentovat a popularizovat osobnosti,
které svou činností reprezentují duchovní
potenciál regionu. V jednotlivých ﬁlmových medailóncích a fotograﬁích byli letos
v této sérii zachyceni: akademický malíř
Lubomír Bartoš ze Šumperka, skladatel,
textař a písničkář Jaroslav Wykrent, zakladatel a duchovní otec Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka Ing. Roman Bednář,
sochař, architekt a designer Jiří Žlebek.

Tato DVD navazují na předchozí medailony z roku 2011, 2012 a 2013. V nich
byli mimo jiné zachycení např. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
Jan Graubner, bývalý rektor Univerzity
Palackého Josef Jařab, zvonařka Leticie
Vránová-Dytrychová, malíř a cestovatel
Libor Vojkůvka, restaurátor a zakladatel
Muzea historických kočárů Václav Obr,
zakladatel a duchovní otec Mohelnického dostavníku Pavel Aligátor Nenkovský,
malíř, graﬁk, výtvarný teoretik a literát Jiří
Hastík, fotograf a vysokoškolský pedagog
Jindřich Štreit, řezbářka Dagmar Koverdynská, praneteř legendárního zápasníka
Gustava Frištenského Zdeňka Frištenská
a další.
Někteří z nich jsou držiteli Cen Olomouckého kraje, který projekt významnou měrou podpořil.
„Je to velmi dobrá společnosti lidí, kteří si
zaslouží naši úctu a obdiv,“ říká autor, scénárista a režisér projektu Vladimír Hrabal
(jinak také herec a moderátor) z Agentury
Lafayette. „Práce byla velmi náročná, ale
tato setkání s úžasnými lidmi nás velmi
obohatila. Dělali jsme všechno pro to, aby
se tento náboj přenesl i na diváky,“ uvedl Vladimír Hrabal. Nově vytvořená část
ojedinělého souboru by měla opět putovat především do knihoven, archivu obcí
a spolků. Už nyní se začínají připravovat
scénáře osobností pro příští rok.
Kmotrem nového souboru čtyř DVD
Osobnosti Olomouckého kraje byl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Rašťák. Projekt získal Cenu Olomouckého kraje za rok 2011.
Marie Hovadíková

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Mikulášská besídka
Malý dáreček byl vstupenkou na Mikulášskou besídku. Děti předškolního
věku i školáci se sešli v pátek 4. 12.
v tělocvičně, kde pro ně kouzelník
připravil různé hry a soutěže. Když
zhaslo světlo a vběhli mezi tančící
a veselící se děti čerti, v mnohých byla
malá dušička. Až Mikuláš s anděly je
uklidnil. Všechny děti, které zazpívaly písničku nebo přednesly básničku,
dostaly mikulášškou nadílku. Nesmíme zapomenout poděkovat za pomoc
členům SDH Vikýřovice.
Lubica Staňková

Mikulášská veselice – foto archiv ZŠ

Tvořivý týden– Čerti a čertíci
V měsíci prosinci se uskutečnil v MŠ Vikýřovice
ve dnech 30. 11. – 4. 12.
2015 tvořivý týden s názvem Čerti a čertíci. Děti ve třídách zhotovovaly různými výtvarnými technikami čerty a čertíky, vyráběly čertovské
řetězy. Týden byl naplněn písničkami
a pohybovými hrami s daným tématem.
Součástí tohoto tvořivého týdne bylo
Mikulášské odpoledne, které proběhlo
ve čtvrtek 3. prosince. V 17.00 hodin,
po setmění, se začali scházet rodiče

s dětmi u Galerie MŠ Zámeček, aby si
počkali na příchod Mikuláše, anděla
a čerta. Mikuláš si s dětmi povídal a pro
všechny pak byla přichystána nadílka.
Rodiče s dětmi v rámci tohoto odpoledne mohli ochutnat vánoční cukroví
a zahřát se čajem u stánků. V prostorách
Galerie Zámeček byly současně k prodeji vánoční inspirace – výrobky učitelek MŠ. Mikulášská nadílka proběhla ve
spolupráci s SDH Vikýřovice. Tato akce
je úspěšně zařazována v rámci prosincového tvořivého týdne již několik let.
Ivana Majerová

Vánoční jarmark
Již několik let pořádá Základní škola a Mateřská škola Vikýřovice spolu
s Mateřským centrem Vikýrek Vánoční jarmark. I letos se v předvánočním
čase sešli žáci školy, rodiče a učitelé, ale i mnoho dalších návštěvníků
a společně vytvořili krásnou atmosféru nadcházejících svátků. Stánky se
zaplnily ručně vytvořenými výrobky
s vánoční tematikou, ale i drobným
občerstvením a teplými nápoji. Děti
ze školního pěveckého sboru zazpívaly vánoční koledy. Tradiční jarmark
se tak opět stal příjemným zpestřením
adventu.
Mgr. Jitka Brzobohatá

22. 3. 2016
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

od 8 do 10 hod. se můžete
přijít podívat přímo
do vyučování

23. 3. 2016
VELIKONOČNÍ JARMARK

od 16 do 18 hod.
Foto: archiv ZŠ
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Ze života dobrovolných spolků
Ze života
dobrovolných hasičů
Pečení perníčků

V pátek 27. 11. 2015 proběhlo v hasičské
klubovně již počtvrté pečení perníčků s dětmi. Letos se zúčastnilo 23 dětí, s kterými
přišli i někteří rodiče. A když píšeme rodiče,
tak tím myslíme i tatínky, kteří byli letos velkou posilou týmu, protože se starali o to, aby
nám chaloupky pěkně držely pohromadě,
aby cukroví nebylo spálené a nepovedené
kousky došly také uplatnění.
Z celé akce byla cítit příprava na Vánoce,
všechny děti se i s rodiči dobře bavili a některé děti si postavily svou první chaloupku
v životě. Zároveň děkujeme všem členům
hasičů za jejich čas, který dětem věnovali.

Dětská soutěž v Hrabišíně
Dne 5. 12. 2015 proběhla dětská soutěž
v Hrabišíně (štafeta 8 x 50 m). Na konci
soutěže přišel Mikuláš s čerty a dětem rozdával sladkosti.

Otvírání
přístavby hasičské zbrojnice

Dne 11. 12. 2015 proběhlo slavnostní otevření nové přístavby hasičské zbrojnice.

Foto: SDH

Na slavnostní otevření přišli významní
hosté z města Šumperka, okolních vesnic
a také občané naší vesnice. Otevírání hasičské přístavby bylo zahájeno slavnostním projevem starosty obce Vikýřovice
pana Václava Mazánka. K němu se s proslovem přidali i pozvaní hosté.
Následně byla přestřihnuta slavnostní
páska a poté následovala prohlídka celé
hasičské zbrojnice. V klubovně čekalo na
návštěvníky malé pohoštění, které připravily hasičské ženy.

A
Ú
Výlet s dětmi na lyže
(pokud bude sníh)
Hasičský ples – 27. 2. 2016

B
Výlet s dětmi: Karneval na Lyžích
– ukončení lyžařské sezóny

V
V sobotu 5. prosince se ve cvičebním sále Sportovně společenského
centra uskutečnila již tradiční akce
Mikuláš pro nejmenší. Děti se naučily mikulášskou básničku, zahrály
si hru Mikuláš, čert a anděl a vyzkoušely si náročnou cestu za Mikulášem formou opičí dráhy. Nakonec
všech třicet dětí potěšil příchod Mikuláše, čerta a jedinečného anděla
s obrovskými zlatými křídly, na kterých mohly děti oči nechat.
Srdečně zveme všechny prarodiče, rodiče a jejich děti na aktivity
RC Vikýrek – pravidelný program
i nadcházející akce: Masáže miminek 23. 1., 6. 2. a 20. 2., Výtvarná
dílna – 16. 1. (zimní), 14. 2. (valentýnská) a Maškarní rej 13.2. Pro
všechny nakupující a prodejce – jarní bazárek chystáme na 1. dubna
(a není to apríl!). Více informací na
www.vikyrek.cz

Mezi svátky se setkala skupinka nadšenců a zahráli si malý turnaj v pétanque. 7 dvojic
bojovalo o vítězství, i když za vítězství byl jen dobrý pocit, že si v období Vánoc zasportovali.

Doufejme, že příště se přidáte i vy ostatní. Není to nic těžkého a při hře je hodně zábavy.
Eva Jonová
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Život obce ve fotografiích

11. prosince 2015 proběhlo slavnostní otevření nové přístavby
hasičské zbrojnice.

5. prosince se nejmenší hasiči zúčastnili dětské soutěže v Hrabišíně.

V předvánočním čase se sešli žáci školy, rodiče, učitelé i mnoho dalších občanů, aby společně vytvořili krásnou atmosféru nadcházejících svátků.

Stánky na Vánočním jarmarku se zaplnily ručně vytvořenými výrobky
s vánoční tematikou.

Dne 17. prosince proběhla v obci Vikýřovice již tradiční akce Zpívání
pod stromečkem u Galerie Zámeček. Součástí této akce byla také
vánoční výstava.

Život obce. Zpravodajský čtvrtletník obce Vikýřovice, www.vikyrovice.cz. Vychází jednou za tři měsíce. Zdarma. Náklad 850 výtisků.
Vydavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, IČO: 00635898. Redakční komise: Bc. Martina Buchtová, Mgr. Danuše Jílková,
Irena Kučerová. Příspěvky a náměty redakci zasílejte na e-mailovou adresu Mart.Buchtova@seznam.cz. Termín příští uzávěrky je 10. března 2016.
Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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Ekolamp učí děti třídit odpad
Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se děti
ve školách učí odpovědnému chování vůči přírodě i sobě navzájem. Proč je ochrana životního prostředí důležitá, pomáhá dětem
pochopit i školní recyklační program RECYKLOHRANÍ aneb
Ukliďme si svět, který pořádají kolektivní systémy EKOLAMP,
ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN. Program, do kterého se
zapojilo již téměř 3 300 škol po celé České republice, vysvětluje
dětem důvody, proč je třeba třídit a recyklovat odpady – vysloužilé
zářivky, malá i velká elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu.
Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti
ve školách již za první republiky, dnešní žáčci se navíc dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak pečovat o krajinu
a zvířata v ní. K dětem se tak dostane nepřeberné množství
nových informací a zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné
se v tom všem jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady – sbírá se vše od papíru, plastů, baterií, zátek až po lednice
a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně
naložit s nefunkční zářivkou?
Na ekologii hravě
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku
2005 zabývá kolektivní systém EKOLAMP, který také vytvořil
naučně zábavný portál EKOLAMPOV. Ve virtuálním ekoměstečku si mohou návštěvníci vybudovat šetrné bydlení a vyzkoušet si své znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem pochopit, jaký vliv má naše chování na budoucnost planety. Obyvatelé
Ekolampova plní úkoly, vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti,
diskutují se svými sousedy a při tom všem se hlavně dobře baví.
Zastavte se u nich na návštěvu, nudit se nebudete.
Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit problematiku
zpětného odběru zářivek do komplexní mozaiky ekologické výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, ale jelikož obsahují rtuť,
nesmějí končit v běžném směsném odpadu. Sbírají se odděleně do
speciálních sběrných nádob, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, v obchodech s elektrem, na městských úřadech a institucích,
ale i v řadě ﬁrem. Díky recyklaci se daří použít více než 95 %
materiálu z úsporných zářivek znovu ve výrobě.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

PLACENÁ INZERCE

Jsme jiná realitka, přesvědčte se!

MOTÝL
R E A L I T Y

Pomůžeme Vám s prodejem nemovitostí,
pozemků a vyřešíme za Vás veškeré
náležitosti týkající se prodeje a pronájmu.
Současně hledáme pro naše klienty byty, rodinné
domy, pozemky vhodné pro výstavbu, či rekreaci,
které pomohou při realizaci snů o bydlení na
Šumpersku, zejména Vikýřovice, Rapotín, Sobotín,
Loučná nad Desnou, Velké Losiny a blízké okolí.

Jsme tu pro Vás!

Gabriela Kaniová
Specialista na prodej nemovitostí pro Vaši oblast

Mobil: +420 733 455 744
gabriela.kaniova@motylreality.cz

Motýl Reality s.r.o.
Zábřežská 786/20
787 01 Šumperk
Tel.: +420 587 070 033
sumperk@motylreality.cz
WWW.MOTYLREALITY.CZ

Placená inzerce – obec Vikýřovice neodpovídá za obsah
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