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Obecní úřad Vikýřovice připravuje tisk poštovních poukázek pro
platbu místních poplatků. Jejich
distribuce proběhne v průběhu
ledna 2017. Na poštovních poukázkách budou uvedeny veškeré informace pro realizaci platby.
Každý poplatník bude mít opět
přidělen svůj variabilní symbol.
Místní poplatky za komunální
odpad a ze psů na rok 2017
plaťte prosím až po obdržení
poštovní poukázky.

I

V

Stavba „Vikýřovice – chodník na ul. Petrovská“ byla dokončena. Cena stavby 3 165 008 Kč.
Překrytí střechy na garážích u knihovny
Akce byla zahájena 9. 11. 2016 a byla dokončena 22. 11. 2016. Překrytí střechy prováděla
ﬁrma Libor Mach, Rybářská 640, Vikýřovice. Cena za pokrytí nové střechy je 176 000 Kč.
Přístřešky na separovaný komunální odpad v obci Vikýřovice
Stava byla zahájena 26. 10. 2016 a bude dokončena 15. 12. 2016. Cena stavby 462 677 Kč.
Stavbu provádí ﬁrma Jokov spol. s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk. Jedná se o výstavbu
přístřešků na separovaný komunální odpad na ul. Rybářská, Školní, Potoční, Okružní,
Kovářská, Krenišovská.
Veřejné osvětlení v obci Vikýřovice – 2. etapa
Jedná se nové veřejné osvětlení od OÚ Vikýřovice po bývalou hasičskou zbrojnici na ul. Petrovská. Součástí veřejného osvětlení
je 22 ks sloupů s LED světly. Stavbu provádí ﬁrma Energorozvody s.r.o., Počernická 168, Praha. Stavba začala 16.10.2016 a bude
dokončena 15. 12. 2016. Cena stavby 711 317 Kč.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA . 01/2016 O NOČNÍM KLIDU
Zastupitelstvo obce Vikýřovice se na svém
zasedání konaném dne 24.10.2016 usnesením č. 236/2016 usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení
§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Článek 1
Předmět
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou než stanoví zákon.
Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od
22. do 6. hodiny.1
Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž

–

Ž

je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou
1. Doba nočního klidu se nevymezuje
v noci z 31. prosince na 1. ledna.
2. Doba nočního klidu se vymezuje od
03.00 do 06.00 hodin v době konání následujících tradičních akcí:
• Kácení máje v parku u mateřské školy
(poslední sobota v květnu),
• Oslavy založení TJ Sokol Vikýřovice
a letní karneval na hřišti TJ Sokol Vikýřovice (první sobota v červenci),
• Taneční zábava v areálu hřiště TJ Sokol
Vikýřovice (2 kalendářní dny v období od
června do září),
• Letní karneval v areálu Bistra Vikýřovice, Sokolská 337 (4 kalendářní dny od
června do srpna).
3. Informace o konkrétním termínu konání
akcí uvedených v článku 3 bodě 2 této vyhlášky bude zveřejněna Obecním úřadem
Vikýřovice na úřední desce minimálně

5 dnů před datem konání.
Článek 4
Sankce
Na porušení povinností stanovených touto vyhláškou se vztahuji zvláštní právní
předpisy.2
Článek 5
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
01.12.2016.
dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního
klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné
akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
2
§ 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů a § 58 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
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31. 12. 2016

Každý provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen
zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu
a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016, jak je
uvedeno v § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrola je prováděna prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.
V praxi to znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž
vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel
nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
Seznam osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR
(odkaz: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?ﬁrma_id=all )

Svazek obcí údolí Desné obdržel 20. 7. 2016 informaci o objednávce vlaků na trati Železnice Desná (Šumperk – Kouty n. D.,
Petrov n. D. – Sobotín). Jedná se o výsledek jednání mezi Olomouckým krajem zastoupeným příspěvkovou organizací Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
(KIDSOK) a Českými drahami, a.s. Z důvodu změny dopravce
(od 11. 12. 2016) již nebudou platit stávající jednorázové jízdenky současného dopravce ARRIVA MORAVA. Jízdenky si budou
cestující kupovat ve vlaku. Dle sdělení dopravce budou na trati
jezdit vlaky Regiopanter, dále elektrické lokomotivy ř. 163 s vagony a jeden vložený motorový vlak v takových počtech, aby
byly naplněny podmínky dotace (elektrizace trati).
Jízdní řády na rok 2017 platné od 11. 12. 2016 jsou zveřejněny na
webových stránkách SŽDC (www.szdc.cz) – trať 291. Vymezené
spoje budou jezdit z Kout n. D. do Olomouce, příp. Nezamyslic.
Ing. Ivana Pospíšilová
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Na začátku tohoto roku nás opustil kamarád Josef Feltl. Byl to člověk, který by pro druhé udělal mnoho. Rád
sportoval. Hrál šipky, nohejbal, volejbal, pétanque. Byl organizátorem mnoha turnajů. Jako vzpomínku na něj
jsme se rozhodli, že
vždy v září uspořádáme „Memoriál
Josefa Feltla“.
Počasí bylo nádherné. Turnaje se zúčastnilo 21 dvoučlenných
družstev. Nejmladšímu hráči bylo 10 let
a nejstaršímu přes osmdesát. Je vidět, že
věk nehraje roli. Jde o to si zahrát, pobavit
se. Vítězi 1. ročníku se stali Radek Doubrava a Jiří Jelínek. Na druhém místě skončil Jakub Feltl s přítelkyní. Přišlo i mnoho
příznivců, kteří se jen dívali a přišli si zavzpomínat.
Pokud máte chuť, můžete si přijít zatrénovat na pétanque hřiště a zahrát si s námi. Za
příznivého počasí se sejdeme mezi vánočnímu svátky a uspořádáme menší turnaj.

V

NAŠI JUBILANTI
Redakční komise obecního
zpravodaje by chtěla jménem obce srdečně poblahopřát všem občanům, kteří
se v měsíci lednu 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. ledna
2017 (předem prosím zvažte,
v kterém čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát vašim
blízkým).

L
Pokorná Věra
Pospíšilová Jarmila

83 let
75 let

„A

“

V neděli dne 27.11. 2016 byla zahájena vernisáží výstava „Adventní čas“, kterou uspořádaly členky Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín ve spolupráci s obcí Vikýřovice v „Galerii Zámeček“ ve Vikýřovicích. Výstava dále probíhala každou adventní neděli. V rámci výstavy probíhala také tvořivá dílna – výroba vánočních
přání. Všem, kteří se podíleli na přípravě a aranžování výstavy, děkujeme.

V dnešní době je čas adventu naplněn řadou překrásných setkání, počínaje společným
rozsvícením vánočního stromu, koledami, mikulášskou nadílkou a také Ježíškovou poštou. Byl jsem jedním z mnoha návštěvníků vernisáže výstavy „Adventní čas“, kterou
uspořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín a mohu říci, že
to byl pro mne a moji rodinu nezapomenutelný zážitek. A mám za to, že i pro děti, které
spolu s rodiči tuto vernisáž navštívily. Krásné prostředí galerie a profesionální aranžmá
ﬂoristek ZO ČZS Rapotín vytvořilo nádhernou atmosféru předvánočního času. Za tento
krásný počin děkuji členkám ZO ČZS Rapotín a představenstvu obce Vikýřovice za
poskytnutí prostorů galerie Zámeček pro tuto vernisáž. Tato výstava je zároveň také
jakýmsi dárkem Českému zahrádkářskému svazu k jeho nastávajícímu 60. výročí.
Díky za tento krásný zážitek.
Zdeněk Hudos, předseda ÚS ČZS Šumperk – Jeseník
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První listopadovou neděli se občané sešli
v penzionu Pod trámky na Posezení pro
seniory. Mohelnický spolek ručních řemesel předvedl módní přehlídku, s nádhernými, ručně vyrobenými, paličkovanými
a vyšívanými výrobky. Zatančila taneční
skupina Pohodáři Bludov, k tanci a poslechu zahrála skupina Albatros.
Obě akce připravila Kulturní a sociální
komise Rady obce Vikýřovice.

S
Poslední říjnovou neděli se uskutečnil zájezd pro občany do Moravského divadla v Olomouci. Před představením jsme navštívili olomouckou Šantovku a prošli jsme se po večerním náměstí u orloje. Po zhlédnutí činohry Sluha dvou pánů jsme se rozesmátí a nadšení
vraceli domů a již se těšíme na další zájezd do divadla.

K
Podzim v knihovně byl zahájen projektem „Česko čte dětem“.
Knihovnu navštívily děti z MŠ a společně jsme pokračovali se čtením a vyprávěním pohádky o draku „Bucifálovi“, který je celoročním projektem. Děti si vykreslily omalovánky dráčků. V listopadu
proběhlo čtení se ZŠ Vikýřovice, zúčastnily se všechny ročníky,
předčítali zde rodiče, babičky i starosta obce pan Mazánek. Velmi
poučná byla přednáška Mgr. Evy Semrádové o malíři Janu Zrzavém.
Jako každý rok proběhlo v knihovně tvoření adventních věnců pod
vedením Kateřiny Ševčíkové. Tvořit přišly maminky a děti, které zde
strávily příjemné odpoledne.

VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJI HODNĚ ZDRAVÍ,
POHODOVÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017.
Květoslava Havlíčková

T
N
Nadcházející
nový
rok 2017 na mnoha
místech začne tradičně Tříkrálovou sbírkou, kterou v našem
kraji organizuje Charita Šumperk.
S tříkrálovými koledníky se budete moci
setkat v období mezi 2. a 10. lednem 2017.
Jejich posláním je přinášet do všech domovů požehnání, šířit radostnou zvěst
o narození Ježíška, především v našich
srdcích, a poprosit o pomoc pro ty, co ji
potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí žijícím zejména v děkanátu
Šumperk. Část výnosu sbírky je určena na
humanitární pomoc do zahraničí.

V roce 2017 bychom rádi podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku a Poradnu
pro ženy a dívky – centrum nenarozeného
života. Dále bychom chtěli zvýšit dostupnost Charity Šumperk zakoupením automobilu pro rozvoz obědů a péči v terénu,
rozšířit sortiment půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, vybavit
Centrum sociální a humanitární pomoci
pro zabezpečení soukromí při práci s klienty. Také část přerozdělených peněz poskytneme na přímou pomoc pro občany,
kteří se ocitnou v hmotné nouzi.
V loňské Tříkrálové sbírce koledníci vykoledovali 725 347 Kč. Děkujeme všem,
kteří přispěli jakýmkoli darem.
I letos Vás prosíme, nebojme se otevřít
dveře a svá srdce a nechme se aspoň oslo4

vit posláním, které nám tříkrálové koledování přináší, buďme nápomocni pro pomoc druhým, pokusme se společně udělat
svět lepším.
Děkujeme za Vaši podporu.
Za Charitu Šumperk
Jana Bieliková, ředitelka

V V
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Vývoz popelnic (každý sudý
čtvrtek) – 29. prosince,
12. ledna, 26. ledna

V

Kompozitní obaly
– 12. ledna (čtvrtek)

,

Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž
malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však
„wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty
ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně
elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat
je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného
dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází
k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je
obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, které se
nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě ﬁrem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4200 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Obec Vikýřovice má malou sběrnou nádobu umístěnou v budově OÚ a ve vstupu do prodejny na ulici Sokolská 337.

Recyklací vysloužilých elektrozařízení...

ruda

2

...se uspoří
primární
suroviny

40

...se získá

m

g
ůk
on
ili

200 kg

1 kg

zlata

1 kg

železa

...se ušetří

10

1 kWh
00

00

kg
16
0,

kg

2 kg

1,69 kg

el. energie

1 litr

ropy
py

...se uspoří

10

00

00

kg

černé uhlí

výhřevnost
ý

10,7 kWh

absorbce
20

0k

g

1 kg

13

0,
08
6k
g

kg

mědi

1 tuna

CO2

m
1 stro

za

10

0

l et

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
EW_odpadforum_plakatA3_final.indd Odd1:1

5

24.10.2011 19:35:05

P

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
P

MŠ

Ve dnech 31.10. – 4.11. 2016 proběhl na naší MŠ tvořivý týden
s názvem Dračí slet. Po celý týden jsme s dětmi tvořili dráčky
a draky z papíru různými výtvarnými technikami. Děti je kreslily,
vystřihovaly, lepily, vybarvovaly omalovánky.
Naučili jsme se básničky a písničky o dracích, poslouchali jsme
písně a tančili dračí tance. Některé děti přinesly do školky dýně,
které si společně vydlabaly a zhotovily z nich strašidýlka.
Následující týden – v úterý 8.11. bylo Tvořivé odpoledne, které
jsme nazvali Hrátky s dráčky. Děti s rodiči přišly na zahradu MŠ,
kde byla rozmístěná stanoviště s plněním dračích úkolů. Nejprve
si vyrobily papírové dráčky, kterými nazdobily Dračí strom, pak
proběhly dračí slují, vyběhly na horu a prošly dračí bažinou.
Po splnění úkolů se všichni sešli na horní zahradě. Děti společně
s učitelkami a pak i rodiči si zatančily podle hudby.
Nakonec se objevila očekávaná Bílá paní, která z balkónu školky
dětem poslala vzkaz o dračím pokladu. Děti hledaly poklad na
zahradě a jejich trpělivost byla odměněna, když jej konečně objevily. Byly to dračí vejce v podobě čokoládových vajíček s překvapením uvnitř.
Již za stmívání jsme se rozloučili a všichni si odnesli pěkné zážitky ze společně prožitého odpoledne.

Dne 29.11. 2016 proběhlo v první třídě dlouho očekávané Pasování prvňáčků. Děti s nadšením předvedly, jak umí číst písmenka, slabiky i slova. Ukázaly, že sčítat a odčítat do 5 je pro
ně hračka. Nezalekly se ani jazykolamů a zpívání v angličtině.
Rodiče ocenili jejich snahu a děti zase spoustu občerstvení, které
jim maminky připravily. Děti si pak odnášely domů šerpu, drobné dárky i nový slabikář. Ráno se s chutí pustily do další práce.

N

Mgr. Jitka Brzobohatá

A
11. 2. 2017 – Dětský maškarní karneval
(VÝZVA: Spolek rodičů a přátel ZŠ Vikýřovice se obrací na
přátele školy při zabezpečení „dětské tomboly“ při Maškarním
karnevalu, který se bude konat 11. 2. 2017 v tělocvičně u ZŠ Vikýřovice. Budeme rádi za jakýkoliv dárek pro děti.
Kontakt 583 216 797 nebo zsvikyrovice@seznam.cz.)
POZOR! Zápis do 1. ročníku základní školy se přesouvá na duben 2017. Více informací naleznete v dalším čísle „zpravodaje“
nebo na webových stránkách školy www.zsvikyrovice.cz.

V úterý 22. listopadu přišli do naší školy na návštěvu budoucí
prvňáčci se svými rodiči. Společně si prohlédli všechny prostory
školy včetně tělocvičny a jídelny. Poté rodiče odešli s paní ředitelkou na informativní schůzku o škole.
Předškoláci zasedli do lavic 1. třídy a nanečisto si vyzkoušeli
roli prvňáčků. S paní učitelkou pracovali na interaktivní tabuli,
počítali, hráli si a zpívali. Odměnou za jejich snažení byl malý
sladký dárek a omalovánka.
Jejich bezprostřední chování a spokojené úsměvy na tvářích jsou
příslibem toho, že se jim v naší škole bude líbit.
Drahomíra Ďurišová

UPOZORNĚNÍ!

Od 12.12.2016 již škola nesbírá velké elektrospotřebiče.
Malé elektrospotřebiče noste přímo do ZŠ.
Děkujeme za pochopení.
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
C

„L “

VIDA B

Každý rok provází žáky naší školy celoroční projekt zaměřený
na nějaké konkrétní téma. Nejinak je tomu i letos. V tomto školním roce nás provází projekt „LES“. Každý měsíc žáci pronikají
do tajů tohoto jedinečného ekosystému. Seznamují se se stromy,
keři, houbami, živočichy a učí se chápat jejich vzájemné soužití. Své nové poznatky dále zpracovávají na internetu, či výtvarnou formou. Touto činností se učí vyhledávat důležité informace, mimoslovnímu vyjádření a vzájemné spolupráci. V průběhu
minulých měsíců žáci rozpracovali témata: Druhy lesů a jejich
význam, Stromy v lese a jejich zajímavosti. Dále se zúčastnili
přínosné besedy o lesních zvířatech a významu myslivosti. Projekt bude žáky provázet každý následující měsíc a v červnu bude
zakončen závěrečným vyhodnocením.

Na začátku listopadu navštívili žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Vikýřovice zábavný vědecký park VIDA v Brně. Park nabízí svým
návštěvníkům přes 150 interaktivních exponátů a několik doprovodných programů. Žáci se zde seznámili se základními přírodními a fyzikálními jevy, vyzkoušeli si trénink pilotů stíhaček,
zemětřesnou desku, simulátor povodně, rotující místnost a apod.
V doprovodném programu se žáci dozvěděli něco víc o světu barev. Zjistili, jaké barvy vnímá lidské oko a vyzkoušeli si, pomocí
speciálních brýlí, jak svět kolem nás vidí hmyz. V Divadle vědy
potom viděli vědeckou show o světelných jevech s názvem „Klíč
k tajemství světla.“ Domů se všichni vraceli plní neobyčejných
zážitků a dojmů.
Monika Habrmanová, DiS.

Mgr. Lucie Sojková

S

V

Vyřezávané svítící dýně neodmyslitelně patří k oslavám Halloweenu a přesto, že se jedná o americký svátek, získává si u nás
čím dál větší popularitu. Také naše škola se zapojila do tradičního dlabání dýní a to nejen tak ledajakých. Některé z nich dosahovaly úctyhodných rozměrů. Dne 24. října proto ve škole
zavládla poklidná atmosféra a žáci spolu s pedagogy mohli ve
svých třídách popustit uzdu své fantazii a nechat tak svou dýni
„obživnout“. Tyhle ručně dlabané dýně pak jeden den, než si je
naši žáci mohli odnést domů, zdobily prostory školy a my tak
mohli nasávat pravou podzimní atmosféru.

I toto září jsme se se žáky 4. a 5. třídy ZŠ Vikýřovice vydali
do našeho hlavního města. Vlastivědnou exkurzi jsme začali na
petřínské hvězdárně. Zpočátku nám nepřálo počasí, ale nakonec
jsme si všichni prohlédli slunce zblízka o trochu více, než jsme
zvyklí. Zde nás čekal také program o vesmíru. Naše cesta vedla
dále k Pražskému hradu, na Karlův most a nechyběla zastávka
u orloje na Staroměstském náměstí. Památku na výlet si žáci obstarali v obchodním domě Kotva. Nemohlo chybět ani občerstvení v KFC, kde jsme nabrali síly na zpáteční cestu. Výlet se nám
líbil, počasí přálo a co víc si přát. Tak snad zase za rok.

Mgr. Blanka Gabrišková

Mgr. Eva Jonová
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18. 12. 2016 v 16.00 hod. Adventní divadlo – místní ochotnické divadlo z „Třívsi“
23. 12. 2016 v 17.00 hod. Zpívaný živý
Betlém před kostelem Nanebevzetí P.
Marie, pouštění skořápkových lodiček
u potůčku u rychty, možnost vyzvednutí
Betlémského světla
24. 12. 2016 – Štědrý den, Půlnoční mše
svatá ve 23.00 hod., zazní „MISSA BREVIS“ Jiřího Pavlici v podání chrámového
sboru
25. 12. 2016 – Slavnost Narození Páně,
Mše svatá v 9.00 hod.
26. 12. 2016 – Svátek sv. Štěpána, 2. svátek vánoční, Mše svatá v 9.00 hod.
Fotografie z fotoarchivu Tomáše Jandy

Jak se dnes dostat až nebes? Na tuto otázku může mnohým návštěvníkům odpovědět
nová výstava v Muzeu silnic ve Vikýřovicích. I když brána do nebes může pro každého
člověka vypadat jinak, pro obdivovatele československého mostního stavitelství – odborníky i laiky – je bezesporu železobetonový obloukový most v Podolsku tou jedinou,
ostatně právě proto je dodnes označován jako „Brána do nebes“. Již návrh mostu byl
ve 30. letech 20. století oceněn na architektonické výstavě v Paříži, kde v roce 1937
získal Zlatou medaili a byl nazván Le beau pont de l´Europe (Krásný most Evropy).
Další ocenění získal v roce 1939 na výstavě v belgickém Lutychu. Představuje nesporně
vyvrcholení našeho mostního stavitelství první poloviny 20. století, ve své době byl,
s hlavním mostním obloukem elipsového tvaru, dlouhým 150 metrů, čtvrtým největším
mostem v Evropě. Výstava v Muzeu silnic ve Vikýřovicích mapuje přípravy a stavbu
mostu od léta 1938 do září 1942, zároveň ale představuje i jeho projektanty, stavitele,
tesaře, zedníky a betonáře, svářeče a další řemeslníky – zkrátka všechny, jejichž zásluhou most dodnes stojí. V úvodu výstavy se návštěvník navíc seznámí s dalším unikátem našeho mostního stavitelství, řetězovým mostem, který poté, co přestal vyhovovat
narůstající automobilové dopravě, dostal v roce 1942 mohutnějšího železobetonového
souseda a spolu pak vedle sebe přemosťovaly Vltavu až do roku 1960, kdy byl řetězový most rozebrán a později přenesen k obci Stádlec, kde dodnes stojí, jako náš jediný
dochovaný řetězový most, přes řeku Lužnici. „Brána do nebes“ zůstala osamocena, na
svém významu a kráse však rozhodně neztratila.
Výstava je unikátní především množstvím dochovaných dobových fotograﬁí z výstavby mostu. Připomíná, že byl jedním z mála mostů, které se stavěly (a v jeho případě
i dostavěly) v pohnutém období okupace Československa, kdy už se i někdy zdálo, že
stavba bude zastavena, tak jak to postihlo jiné mostní nebo silniční a dálniční stavby.
Nedostatek cementu, oceli a také stavebních dělníků byl pro most velkou hrozbou, stavba, která měla být nejen ukázkou dovednosti architektů, projektů a stavitelů ale také
symbolem národní hrdosti, byla v září 1942 uvedena do provozu. 75 let, kterých se most
v příštím roce dožije, mu na jeho dokonalosti téměř neubralo. „I když na výstavě bude
ke zhlédnutí přes dvě stovky fotograﬁí na panelech a přes 400 jich bude publikováno
i v katalogu, který byl k výstavě připraven, tohoto nebeského velikána je opravdu nutno
osobně vidět, žádná fotograﬁe nenahradí ten úžasný pohled na mohutnou a přitom tak
elegantní stavbu, jakým tento most dodnes je“ upozorňuje vedoucí muzea a spoluautorka výstavy Alena Turková.
Výstava byla zahájena ve čtvrtek 27. října 2016 přednáškou spoluautora výstavy, Tomáše Jandy, který už se návštěvníkům silničního muzea nezapomenutelně zapsal do
povědomí výstavou o tzv. Hitlerově dálnici (Vratislav–Brno–Vídeň) a také přednáškou
na toto opomíjené téma. Na přednášku, která začala v 17 hodin, navázala v 18 hodin
slavnostní vernisáž výstavy „BRÁNA DO NEBES – železobetonový most v Podolsku
1938–1943“. Výstava bude k vidění až do dubna příštího roku.
Mgr. Alena Turková, vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích
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30. 12. 2016 – Svátek Svaté Rodiny, Mše
svatá v 18.15 hod., po mši sv. poděkování
za uplynulý rok
1. 1. 2017 – Slavnost Matky Boží P. Marie, Mše svatá v 9.00 hod.
6. 1. 2017 – Slavnost Zjevení Páně – sv.
Tři Králové, Mše svatá v 18.15 hod., žehnání tříkrálovým koledníkům, žehnání kadidla, vody, křídy
8. 1. 2017 – 2. neděle po Narození Páně,
slavnost Křtu Páně, Mše svatá v 9.00
hod., ukončení vánoční doby
8. 1. 2017 – Tříkrálový koncert chrámového sboru a jeho hostů, v 15.00 hod. v kostele
Každou sobotu v době adventní v 7:00 hod.
budou v kostele roráty – 3., 10., 17., 24. 12.
(ranní mariánské mše v době adventní).
Betlémské světlo – možno vyzvednout při
zpívaném živém Betlému 23. 12. 2016,
v kostele 24. 12. 2016 před půlnoční mší
svatou.
Návštěva kostela s prohlédnutím jesliček
je možná od 24. 12. 2016 před půlnoční
mši svatou (začátek mše je ve 23.00 hod.),
o slavnosti Narození Páně a na svátek sv.
Štěpána od 14.00 do 17.00 hod., dále před
každou mší svatou a bezprostředně po ní
až do 8. ledna 2017.

Kněží Římskokatolické farnosti
Rapotín přejí všem občanům
Vánoce a celý nový rok plné
Božího požehnání a pokoje.
Srdečně zve
Římskokatolická farnost Rapotín

Ze života dobrovolných spolků
V

Z

V neděli 23. října 2016 uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice vycházku do okolí obce. Vzhledem k mlhavému počasí se
výletu zúčastnila jen malá skupinka turistů,
ale nakonec byli všichni s výběrem trasy
spokojeni. Cesta vedla z Vikýřovic kolem
Anova a dále po červené turistické značce stoupáním do prudkého kopce kolem osady Krásné až na vyhlídku Mrtvý muž
u Volyňské skály. Zde se na chvilku ukázalo sluníčko a odhalilo překrásně zbarvené lesy směrem na Nízký Jeseník a Rýmařovsko. Dále turisté pokračovali na vrchol Kamence (950 m),
kde všechny překvapila nová dřevěná konstrukce vyhlídky nad
okolní stromy, avšak kvůli zatažené obloze a mlze nebylo nic
vidět. Při zpáteční cestě opět svítilo sluníčko a tentokrát občané sestupovali neznačenou malebnou lesní cestou nad Hraběšicemi až k lomu Krásné a zpět do Vikýřovic.
V úterý, 15. 11. 2016 uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice spolu s knihovnou Vikýřovice besedu pro občany na
téma „Domácí násilí a jak situaci řešit“. Paní Mgr. Veronika
Kubíčková z Poradny pro rodinu ze Šumperka nejprve představila tuto poradnu a její činnost. Na příkladech vysvětlila přítomným
posluchačům, jaké jsou znaky domácího násilí, jak se chová ohrožená osoba a případná oběť a jak jim může poradna spolu s dalšími
veřejnými složkami pomoci. Ochotně zodpovídala dotazy účastníků. Beseda proběhla v přátelské atmosféře a všem se líbila. Akce
proběhla za podpory obce Vikýřovice.

TJ S

V

Vážení čtenáři,
dovolte, abych vás oslovil jménem
Sokola Vikýřovice a hlavně poděkoval
všem, kteří nám v letošním roce pomáhali. Je to především obec Vikýřovice,
dále pak sponzoři ﬁrmy Amgis, s.r.o.
pan Viktorin, Ekomont pana Mazánka,
Bagry Petr Černohous, pohostinství
pan Vykydal, obchod s potravinami
Zdeněk a Stanislava Kašparovi. Dále
jsme získali dotační tituly z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a Olomouckého kraje, kde patří poděkování Ing. Ivaně Pospíšilové, která
zpracovala veškeré podklady nutné
k žádostem o dotace.
Také nám v činnosti pomáhali pan Tomáš Dvořák a slečna Lucie Albrechtová, Zdeněk Václahovský, Miroslav
Horký, manželé Cikrytovi, Jana Letochová a paní Holínková.
Je mi velkou ctí všem těmto lidem
a ﬁrmám upřímně poděkovat.
S úctou Josef Směšný,
předseda TJ Sokol Vikýřovice

L

S

R

V

10. 9. 2016

Dne 10. 9. jsme se zúčastnili výcviku na skalách na Rabštejně. Výcvik byl zaměřen na
lezení po skále, nácvik přepravy materiálu
přes roklinu pomocí lan, slaňování, první
pomoc a přepravu zraněného ve skořepině.
Na skálu vystoupali nakonec všichni,
mimo technické čety, která se nám starala
o zázemí, včetně přípravy jídla. Výcviku
se zúčastnily i děti hasičů, které si také
vyzkoušely výstup na skálu. Na Rabštejně
jsme strávili celý den.

Dětsk é

sou těže

Děti se zúčastnily několika hasičských
soutěží. V Sudkově požárního čtyřboje, na
Tyršově stadionu Šumperského Soptíka
a v Hrabové branného závodu, kde naše
děti skončily na 4. místě.

Z d r a votn í

šk ol en í

19. 11. 2016 proběhlo zdravotní školení hasičů. To pro nás vedl Michal Patera

Sokol Vikýřovice
přeje všem
spoluobčanům krásné
Vánoce a mnoho zdraví
do nového roku.

od profesionálních hasičů ze Šumperka.
Zopakovali jsme si první pomoc, uložení
zraněných, omrzliny, popáleniny, příznaky
mozkové mrtvice a infarktu. Bavili jsme se
i o malé připravenosti lidí poskytnout jinou
pomoc, než jen zavolat záchrannou službu.
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V neděli 16. října 2016 se v Rapotíně a ve Vikýřovicích konala
již 12. svatohubertská pouť v údolí Desné. Akce byla pořádána
Římskokatolickou farností Rapotín, Mysliveckým spolkem Petrov Vikýřovice a Obnovou kulturního dědictví údolí Desné.
Slavnost svatého Huberta začala před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně slavnostními loveckými fanfárami na lesní rohy v podání uměleckého tria Karla Kocůrka, Zdeňka Viliše
a Martina Damborského. Poté následovala slavnostní mše svatá,

na dvě borlice a lesnici, pány Jiřím Černým, Ivanem Markem
a Petrem Novákem. Odhadem pětistovku návštěvníků a účastníků svatohubertské pouti přivítal a pozdravil starosta Vikýřovic
a zároveň předseda mysliveckého spolku pan Václav Mazánek.
Diváci měli možnost zhlédnout ukázku vábení jelenů předvedenou
zkušenými lesníky a myslivci – jelenáři Mirko Kantorkem a Jiřím
Šiklem. Následovalo představení plemen loveckých psů s ukázkou
výcviku prezentovanou anglickým špringršpanělem, která otevřela
velké sokolnické show skupiny Seiferos, předvádějící dravce i sovy
našich lesů, luhů a hájů. Pověstnou třešničkou na dortu pak bylo
představení dravců více méně exotičtějších – orla mořského, orla
bělohlavého a supa afrického. Závěrečnou částí bohatého programu
bylo vystoupení šermířské skupiny Fisario.
V areálu vikýřovického hřiště se dále představili chovatelé drobného zvířectva Rapotín, odborníci z Meopty Přerov, kteří prezentovali
optické přístroje a lovecké zbraně z produkce Zbrojovky Uherský
Brod a ﬁrma Alena Pijáková s mysliveckými oděvy a doplňky.
Po celou dobu bylo o diváky a návštěvníky pečlivě postaráno

kterou celebroval šumperský děkan P. Slawomir Sulowski. Hudební doprovod – Hubertskou mši – přednesl Chrámový sbor Rapotín, doprovázený triem loveckých rohů. Svatohubertskou liturgii
zahajoval i končil slavnostní průvod tvořený knězem, jáhnem, ministranty a myslivci místního spolku, kteří nesli na nosítkách hlavu
jelena symbolizující propojení zeleného cechu lesníků a myslivců
se svým patronem, svatým Hubertem.
Myslivecké slavnosti po skončení mše pokračovaly ve Vikýřovicích na hřišti, kde byly slavnostně zahájeny loveckými signály

nabídkou občerstvení z myslivecké kuchyně – zvěřinových specialit, točeného piva, nealko i alko nápojů nebo svatohubertské
medoviny či zákusků.
12. svatohubertská pouť se vydařila. Lze si jen přát a těšit se na
slavnost zeleného cechu příští, tedy 13. v pořadí. Tak na shledanou v roce 2017!

V tomto školním roce rozšířilo RC Vikýrek nabídku kroužků pro děti. Největší ohlas zaznamenal kroužek Angličtina
pro nejmenší. Děti stráví hravou hodinu se zkušenou, nejen
lektorkou, ale hlavně maminkou Šárkou, s níž se formou her,
zpívání, malování atd. pomalu a přirozeně učí novému jazyku.
V angličtině budeme pokračovat i v roce 2017 a případní další
zájemci se mohou hlásit na čísle 732 705 704.
Na 300 rodičů navštívilo podzimní akce RC Vikýrek, mezi které patří tradiční
podzimní a zimní bazárek v KKC Rapotín, kurz Škola lásky v rodině podle metodiky dr. Jiřiny Prepokové a jako vždy vtipná, ale přesto úderná a naučná beseda
s paní doktorkou Lidmilou Pekařovou, tentokrát na téma Vánoce v české rodině.
Z besedy jsme si všichni odnesli především silné odhodlání užít si Vánoce bez
stresu, v pohodě a především v upřímné lásce. A to je i naše vánoční přání pro vás.
Krásné a pohodové Vánoce plné lásky!

Akce do dalšího čtvrtletí

15.1. Vaříme zdravé dobroty (nejen) pro děti (herna RC Vikýrek)
12.2. Maškarní rej (cvičební sál)
17.3. Bazárek jarního a letního oblečení (KKC Rapotín)
25.3. Přednáška Dr. Lidmila Pekařová – důslednost nebo bezpodmínečná láska
(divadelní sál ZŠ Sluneční, Šumperk)
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Zveme všechny běžce i neběžce na 2. ročník silvestrovského běžeckého závodu Vikýřovická 12. Přijďte si zazávodit, anebo se jen
tak proběhnout. V cíli počkáme na každého a odměníme ho pamětní medailí a občerstvením. Start je 31. 12. 2016 v 11 hodin
před penzionem U Jirsáka. Více informací a registraci naleznete
na www.vikyrovicka12.cz.

Příjemné prožití Vánočních svátků
a vše nejlepší v novém roce
přejí
hráči a členové FBC Vikýřovice

PLACENÁ INZERCE

PRAVIDELNÉ KURZY
HATHA JÓGY A HORMONÁLNÍ JÓGY
Od ledna 2017 proběhne zahájení nových kurzů cvičení HATHA
JÓGY a HORMONÁLNÍ JÓGY pro ženy.
Místo cvičení: Penzion U Jirsáka Vikýřovice
Začátek kurzů: od 2. ledna 2017.
Termíny: HATHA JÓGA: pondělí 16.45-18.15 hod a 18.3020.00 hod, středa 10.00-11.30 hod
HORMONÁLNÍ JÓGA: čtvrtek 18,00-19,30 hod
Kurzy vede Mgr. Eva Šrámková, certiﬁkovaná cvičitelka jógy II. třídy
Kurz HATHA JÓGY je vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé, pro dospělé všech věkových kategorií. Kurzy jsou vedeny s ohledem na fyzické dispozice jednotlivých cvičenců. Pravidelné cvičení jógy pomáhá od bolesti zad, kloubů, zažívacích obtíží, zlepšuje
celkovou tělesnou i duševní pohodu.
Kurz HORMONÁLNÍ JÓGY je určen ženám. Upravuje potíže spojené s hormonální nerovnováhou v těle a s ní spojenými potížemi, které mají dopad na celkovou životní
pohodu, zdraví a emoční rovnováhu ženy. Je vhodný nejen při nepravidelném a bolestivém cyklu, při nemožnosti otěhotnět, a při problémech se štítnou žlázou, ale je zvláště
doporučovaným cvičením pro období menopauzy, a i jako prevence nástupu hormonálních změn v těle ženy již před obdobím menopauzy. Cviky jsou snadno proveditelné,
nevyžadují předchozí znalosti ani zkušenosti s jógou a jsou velmi účinné.
Informace, přihlášky a rezervace místa na kurz:
776 290 093, email: jogajinak@seznam.cz, facebook: jogajinak.
Placená inzerce – obec Vikýřovice neodpovídá za obsah
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Obecní
úřad
Vikýřovice
bude v době

od 27.12.2016
do 30.12.2016
z důvodu
čerpání řádné
dovolené
uzavřen.
Děkujeme
za pochopení.

Život obce ve fotografiích

V pátek 21. října proběhlo v „Galerii Zámeček“ vítání občánků. Vítání bylo přítomno 12 dětí se svými rodiči a příbuznými. Do obce Vikýřovice
byly přivítány tyto děti – (zleva) Emily Potěšilová, Stella Kociánová, Tobiáš Mundok, Lilly Poláčková, Amálie Korgerová, Karolína Krestová, Matěj
Buček, Anna Skývová, Michal Kalina, Lukáš Lucuk, Karolína Janků, Filip Dudek.

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. ledna 2017.
Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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