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V

Dne 20. října 2017 proběhlo v Galerii Zámeček slavností vítání občánků. Vítání bylo přítomno 13 dětí se svými rodiči a příbuznými.

Vítání občánků v 15.30 hodin: zleva Václav Bezdíček, Jakub Neuman,
Veronika Hurtová, Tobiáš Vařílek, Tobias Bílek, Lukáš Juna, Jan Horníček

Vítání občánků v 17.00 hodin: zleva Miriam Mazánková, Sabina
Dvořáková, Michal Švéda, Ella Mezei, Ema Veverková, Robin Dvořák

OBECNÍ ÚŘAD VIKÝŘOVICE OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE BUDE VE DNECH
OD 27.12.2017 DO 29.12.2017 UZAVŘEN.
Děkujeme za pochopení.
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Obec informuje / Ze života obce
OBECNÍ ÚŘAD VIKÝŘOVICE,
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

O vydání voličského průkazu je možno žádat těmito způsoby:
→ osobně na Obecním úřadě Vikýřovice, a to do středy 10. ledna
2018 do 16.00 hodin (po tomto datu se seznam voličů uzavírá),
→ písemnou žádostí v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (za ověření podpisu se v tomto případě
neplatí správní poplatek), která musí být doručena nejpozději
v pátek 5. ledna 2018,
→ elektronickou žádostí zaslanou prostřednictvím datové
schránky, a to nejpozději v pátek 5. ledna 2018.

O
Č
Starosta obce Vikýřovice podle § 34, odst. 1 zákona č. 275/2012
Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky)

V případě konání druhého kola volby lhůty pro doručení žádosti
o vydání voličského průkazu jsou následující:
→ osobní žádost na Obecním úřadě Vikýřovice – lhůta končí ve
středu 24. ledna 2018 v 16.00 hodin (po tomto datu se seznam
voličů uzavírá),
→ písemná žádost v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče – lhůta končí v pátek 19. ledna 2018,
→ elektronická žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky
– lhůta končí v pátek 19. ledna 2018.

oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. V obci Vikýřovice jsou zřízeny dva volební okrsky s následujícími sídly volebních okrsků a volebními místnostmi.

O k r s e k

č .

Voličské průkazy se voličům doručují do vlastních rukou.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k volbě prezidenta ČR v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
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Místnost pro hlasování v budově Obecního úřadu Vikýřovice,
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v obci
Vikýřovice – ulice Anenská, Javorová, Kovářská, Krátká, Lesní, Luční, Mlýnská, Nová, Obecní, Petrovská, Pod Lesem, Pod
Trámky, Polní, Potoční, Příčná, Rybářská, Sluneční, Sportovní,
Školní (jen č.p. 72, 82, 83, 197, 198, 211, 254 a 689), U Hájenky,
U Pošty, Úzká, Vodácká, Vřesová, Za Tratí, Zámecká a č. e. 2.

O k r s e k

č .

Voličské průkazy vydává pracovnice ohlašovny Jarmila Pospíšilová, tel. 583 213 146 nebo 607 244 027, na kterou se můžete
obracet s případnými dotazy.

Z

2018 V
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Místnost pro hlasování v budově Sportovní č.p. 273, 788 13 Vikýřovice (Obecní knihovna Vikýřovice a Rodinné centrum Vikýrek)
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v obci
Vikýřovice – ul. Holubí, Hraběšická, Jižní, K Desné, K Lávce,
K Lužím, Krenišovská, Ke Splavu, Lomená, Okružní, Rapotínská, Sadová, Sokolská, Strojní, Školní (jen č.p. 361, 362, 363,
364, 365, 366 a 367), Šumperská, U Kaple, Ve Dvoře a Zahradní.

Nový roku 2018 se na mnoha místech zahájí tradiční Tříkrálovou sbírkou, kterou
v našem kraji organizuje Charita Šumperk
ve spolupráci s dobrovolníky.
S tříkrálovými koledníky se budete moci
setkat mezi 1. a 14. lednem 2018. V naší
obci se s nimi setkáme 4. 1. 2018 od 16
hodin. Posláním těchto „Tří králů“ je přinášet do všech domovů požehnání, šířit
radostnou zvěst o narození Ježíška, především v našich srdcích, a poprosit o pomoc
pro
p ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen 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 2018 bychom rádi podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku, ONŽ – pomoc a poradentství pro ženy a dívky, z. s., také
část přerozdělených peněz poskytneme na přímou pomoc pro
občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi. Informace o dalších záměrech Vám poskytneme během příštího roku.
V loňské Tříkrálové sbírce koledníci vykoledovali 738 808 Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoli darem.
I letos Vás prosíme, nebojme se otevřít dveře a svá srdce. Nechme se aspoň oslovit posláním, které nám tříkrálové koledování
přináší. Buďme nápomocni pro pomoc druhým, pokusme se společně udělat svět lepším.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
volby prezidenta České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Ve Vikýřovicích dne 30. listopadu 2017
Václav Mazánek v. r., starosta

I
ČR
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.

Děkujeme za Vaši podporu.
Za Charitu Šumperk Jana Bieliková, ředitelka
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Z kulturního života obce / Obec informuje
K
P

Redakční komise obecního zpravodaje by chtěla
jménem obce srdečně poblahopřát všem občanům,
kteří se v lednu 2018 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 31. ledna 2018 (předem prosím zvažte,
v kterém čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

květen – zájezd pro seniory
podzim – zájezd do olomouckého divadla, muzikál Praha
listopad – posezení pro seniory

L
Alena Kubelová
Věra Pokorná
Ctislav Štípek

:

13. – 14. 4. 2018 – návštěva vinného sklípku v Mikulově
- pátek 13. 4. 2018 – odjezd v 16 hodin do vinného sklípku Volařík v Mikulově, s degustací vín, rautem a posezením u cimbálu,
nocleh se snídaní.
- sobota 14. 4. 2018 – prohlídka Mikulova, návrat asi kolem
16. hodiny.
Závazné přihlášky a 1 600 Kč bude přijímat paní Havlíčková ve
vikýřovické knihovně od 8. – 19. ledna 2018 vždy v pondělí,
středu a pátek od 13 do 17 hodin.

P

70 let
84 let
75 let

V neděli 12. listopadu 2017 se uskutečnilo Podzimním setkání
seniorů v sále Penzionu Trámky ve Vikýřovicích. V rámci programu vystoupil Klub tanečního sportu Šumperk a žáci ZŠ a MŠ
Vikýřovice s operou Červená karkulka. K tanci a poslechu hrála
hudební skupina ALBATROS. Akci připravila Kulturní a sociální komise Rady obce Vikýřovice.

S
25. října 2017 oslavili manželé Milada a Miroslav
Podhorní 65 let společného života.
Hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody do dalších let
jim přejí děti s rodinami.

V
V neděli 26. 11. 2017 byla zahájena výstava „Vánoce v Galerii Zámeček Vikýřovice“, kterou uspořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín ve spolupráci s obcí Vikýřovice. Výstava poté probíhala každou adventní neděli
a byla ukončena při akci „Zpívání pod stromečkem“.

K
Na konci roku byly do knihovny zakoupeny a dovezeny nové knihy pro děti a dospělé čtenáře. Navštívily nás také děti z MŠ, pokračovali jsme v projektu Vodník Česílko, vyprávěli jsme si o vodnících a hastrmanech, kreslili jsme a četli.
V listopadu proběhla ve spolupráci se Základní školou Vikýřovice také akce Město čte knihu aneb Babičky a dědečkové (a ne jen
oni) čtou dětem. Uskutečnila se beseda s Mgr. Evou Semrádovou o českém malíři Josefu Váchalovi s ukázkami z jeho díla. Proběhly
besedy se záchranářem a o Indonésie.
Čtenáři mohou v knihovně zhlédnout výstavu s ilustracemi Adolfa Borna. Jako každý rok proběhlo v knihovně tvoření adventních věnců.
Tvořit přišly maminky a děti, které strávily příjemné odpoledne. Všem čtenářům přeji krásné Vánoční svátky a Šťastný Nový rok 2018.
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Obec informuje / Ze života obce
T
Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek: 28. prosince, 11. ledna, 25. ledna
Kompozitní obaly: 11. ledna (čtvrtek)

N

,
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových
autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla,
podporují místní ﬁrmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění
odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované ﬁrmě, která
si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít
materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku
škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje již 6 let kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu
sběrných nádob do recyklační ﬁrmy i samotnou recyklaci. Díky
tomu ušetří obec Vikýřovice ﬁnanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří
recyklovat kolem 5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje
25 - 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví
a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.

Mnozí z nás považují pojmy
jako ekologie, společenská
odpovědnost, nebo ochrana
životního prostředí za něco
moderního a líbivého, s čím
přicházejí eko-nadšenci
v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny
„ekologie“ a „společenská
odpovědnost“, ale již tehdy si
uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila
a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní
rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku
1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily
ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje,
budovy dostaly zateplení, řada ﬁremních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

PLACENÁ INZERCE

Nové kurzy jógy od ledna 2018

KOSMETIKA „STUDIO ES“ nabízí novinku !

s Mgr. Evou Šrámkovou, certifikovanou
lektorkou hormonální jógové terapie
a instruktorkou jógy II. třídy

MEZOTERAPII - mikrojehličkování
Je to metoda omlazení pokožky obličeje
a dekoltu tzv. DERMAPEREM. Vyvolává tvorbu
nových buněk a kolagenu zapracováním kyseliny
hyaluronové tímto dermaperem do podkoží, kde
dochází k vyhlazení vrásek a vypnutí pokožky.

začínáme 15. ledna 2018
(kurz 10 lekcí)
Hatha jóga pro začátečníky a mírně pokročilé
kde: nově cvičíme v yoga station studiu
(levé křídlo budovy vlakového nádraží Šumperk)

kdy: pondělí 18.30 - 20.00 hod.
středa
10.00 - 11.30 hod.

Celkové ošetření obličeje ……..1200 Kč

Hatha jóga pro muže (začátečníci)
kde: nově cvičíme v yoga station studiu

nebo lokálně pouze

Oční partie ……..………………………..…… 600 Kč
Čelo ……………………….…………………….. 600 Kč
Okolí ret ……………………………...……….. 600 Kč
Dekolt ………………………………………..… 800 Kč

(levé křídlo budovy vlakového nádraží Šumperk)

kdy: středa

18.40 - 19.50 hod.

Hormonální jóga pro ženy dle Dinah Rodrigues
(individuální lekce, 10 hodin výuky)
kde: Centrum hormonální jógy a psychofonetiky
(Šumperk, na Točáku nad restaurací Schiller)

Ošetření trvá cca 60minut. Vhodné i jako dárkový poukaz.

kdy: dle individuálního rozvrhu
Pro bližší informace a přihlášky:

Kontaktujte STUDIO ES, Eva Suchá,
U Splavu 237, 788 13 Rapotín,
tel: 731 326 605

tel.: 776 290 093
email: jogajinak@seznam.cz
fb stránky: JogaJinak, JogaHormonal
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
U

toriku zdokonalují navlékáním velkých korálků, různými dřevěnými skládačkami a malbou prstovými barvami.

Vypracovala Irena Pešková

P
Ve čtvrtek 23. listopadu přišli do naší školy na návštěvu budoucí
prvňáčci se svými rodiči. Odpolední setkání začalo společnou
prohlídkou všech prostor školy, včetně tělocvičny a jídelny. Poté
rodiče odešli na informativní schůzku, na které je paní ředitelka
seznámila s provozem školy.

Vánoce se pomalu blíží a u nás v mateřské škole se také připravujeme na svátky plné vůně cukroví, pohody, lásky, vánočních
dárků a rodinných setkání. Povídáme si o adventu, vánočních
zvycích a radosti z obdarovávání našich nejmilejších. S dětmi
zpíváme vánoční písničky, posloucháme vánoční koledy. Připravujeme Vánoční inspirace – takové malé dárečky a přáníčka,
které děti v mateřské škole vyrábějí. Ale úplně na samém začátku nesmíme zapomenout na Mikulášské odpoledne, které tradičně připravujeme ve spolupráci se SDH Vikýřovice. Děti i jejich
rodiče se na tuto akci velmi těší, zejména děti na Mikuláše, čerta
i andílka. Mikuláš je za pěknou básničku nebo písničku obdaruje
sladkou odměnou. Kolektiv MŠ Zámeček a MŠ U splavu přeje
všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně
zdraví, štěstí a pohody.

Předškoláčci pak zasedli do lavic 1. třídy a nanečisto si vyzkoušeli roli prvňáčků. S paní učitelkou plnili různé úkoly zaměřené
na dovednosti předškoláka, které by měly děti znát před vstupem do školy. 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.
Zapsala Drahomíra Ďurišová

Zapsala Radmila Beranová

MŠ K S

A
10. 2. 2018 – Dětský maškarní karneval

318

VÝZVA

(odloučené pracoviště), třída KOŤÁTKA pro děti 2 až 3leté
S dětmi v tomto věku provádíme hlavně nácvik hygienických
návyků (používání WC, svého ručníku, poznávání své značky
a stolování). Takto malé děti procvičují hlavně hrubou motoriku a začínají si zvykat na určitá jednoduchá pravidla. Děti rády
zpívají, již znají spoustu říkadel a pohybových her. Jemnou mo-

Spolek rodičů a přátel ZŠ Vikýřovice se obrací na přátele školy při zabezpečení „dětské tomboly“ při Maškarním karnevalu,
který se bude konat 10. 2. 2018 v tělocvičně u ZŠ Vikýřovice.
Budeme rádi za jakýkoliv dárek pro děti. Kontakt 604 447 871
nebo zsvikyrovice@seznam.cz.
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Ze života ZŠ a MŠ / Ze života dobrovolných spolků
VIDA B

2017

Dne 21. 9. 2017 jsme oﬁciálně zahájili náš projekt. Žáci naší
školy se setkali s prací Policie ČR a výcvikem policejních psů
na školním hřišti. Také měli možnost seznámit se a vyzkoušet
si policejní výbavu na vlastní kůži. Poté jsme ve třídách tvořili plakáty na již zmiňované téma Policie ČR. Zaměřili jsme se
například na historii policejních uniforem, automobilů či daktyloskopii. Pevně věříme, že se našim žákům bude téma projektu
líbit a že si rozšíří své obzory pro budoucí výběr své profese.

Stává se už pravidlem, že žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Vikýřovice
na podzim jezdí do Brna, kde navštěvují zábavný vědecký park
Vida. Letos se tento výlet uskutečnil 14. listopadu a dětem opět
přinesl spoustu nezapomenutelných zážitků. Park Vida i letos
nabízí svým návštěvníkům zajímavé expozice, které jsou rozděleny do čtyř oblastí – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.
Žáci si tak mohli vyzkoušet rotující lavičku, šlapací elektrárnu,
hydraulický zvedák nebo termokameru. Dozvěděli se, jak funguje ponorka nebo jak se odpaluje vodíková raketa. Viděli, jak se
žije na podmořském dně, co se děje při prachové a větrné bouři, rozpoutali tornádo nebo spustili lavinu. Vyzkoušeli si model
tsunami, povodně, ale také se dozvěděli něco o šifrách, kódech
a mechanických černých skříňkách. Některé dívky se staly na
okamžik moderátorkami počasí.

Blanka Gabrišková

P
Poslední listopadový den se uskutečnilo již tradiční pasování vikýřovických prvňáčků. Žáci první třídy předvedli svým rodičům a prarodičům, kolik toho za tři měsíce ve škole dokázali. Zazpívali písničku, zahráli na ﬂétnu, přednášeli básničky, četli první slabiky a slova,
předvedli, jak dokážou přemýšlet v matematice, a nikoho nenechali
na pochybách, že ani angličtina už pro ně není úplně cizí jazyk.
Svým výkonem určitě všechny přítomné přesvědčili, že se naučili
nejen novým poznatkům, ale že dokážou přemýšlet, spolupracovat
a vědí, jak se ve škole mají chovat. Vyvrcholením slavnostního odpoledne bylo pasování na opravdového prvňáka. Všichni žáci byli
ošerpováni a dostali medaili a slabikář. Poděkování za zdařilý průběh akce patří nejen dětem, ale také maminkám a babičkám, které
připravily pro všechny zúčastněné pohoštění. Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole dařilo a byli stále tak šikovní jako doposud.

V areálu je také umístěna výstava o cirkusovém světě zábavy,
kde jsou k vidění historické i současné originály mechanických
loutek a strojků, které se dají roztočením kličky přivést k životu.
V doprovodném programu žáci prováděli pokusy s kvasinkami,
kde měli příležitost vyzkoušet si práci s mikroskopem.
Monika Habrmanová

E

P

Každý rok v září jezdíme se žáky 4. a 5. třídy ZŠ Vikýřovice na
vlastivědnou exkurzi do Prahy. Je naší snahou, aby se program alespoň trochu odlišoval od těch předchozích. Letos bylo naším cílem
navštívit sídlo ﬁrmy Microsoft. Nejprve jsme obdivovali krásy naší
metropole ze střechy již zmíněné ﬁrmy. Poslechli jsme si přednášku o tom, čím se společnost v naší republice zabývá. Pak následovala prohlídka budovy, ze které byli žáci unešení. Naše kroky
dále vedly ke Karlovu mostu a Staroměstskému náměstí. Suvenýry
jsme pořídili v obchodním domě Kotva. Cestou k vlakovému nádraží jsme se zastavili v KFC, kde každoročně dochází k načerpání
sil po náročném dni. Výlet se nám líbil a těšíme se na příští.

Lucie Sojkova

Eva Jonová

C

Ř

I letos si naše škola vytvořila celoroční projekt, tentokrát na
téma Řemesla a povolání. Rozhodli jsme se, že se v dnešní uspěchané a počítačové době zaměříme na tradiční řemesla
a povolání, při kterých se nejčastěji uplatňuje manuální zručnost.
Chtěli bychom žáky blíže seznámit s profesemi, jako je pekař,
truhlář, švadlena, kovář, kadeřník, kominík, popelář apod. Pevně
věříme, že se v našich projektových dnech uplatní i zkušenosti
rodičů žáků, jakožto pracovníků těchto oborů.
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Z kulturního života obce / Obec informuje
První zprávy o zajišťování zimní údržby, spočívající především
V
v ručním prohazování sněhu lopatami, pocházejí z poloviny

19. století, a to pro okresní silnice, na říšských silnicích tuto
službu stanovil říšský zákon ze dne 2. 1. 1877. Až do poloviny
20. století se kromě lidské síly a dřevěných sněhových pluhů tažených koňmi většinou žádné specializované zimní silniční mechanismy nepoužívaly, i když silniční muzeum má ve své sbírce
unikátní fotograﬁi z počátku 40. let, na které už je vidět využití
motorového sněhového pluhu v Bukovicích na Štítecku. Ještě
v 60. letech bylo možno vidět dřevěné pluhy tažené kolovými
nebo pásovými traktory, stále více se ale používaly nákladní automobily s předsazenými pluhy nebo se zavěšenými strojními sypači, i když často také na zledovatělé plochy sypali silničáři škváru
nebo písek přímo z korby ručně lopatami. K odstraňování sněhu
se používaly většinou sněhové frézy sovětské výroby montované
na podvozcích nákladních automobilů značky ZIL. Ty se občas
využívají ještě i dnes, především ve sněhových kalamitách, i při
jejich vysoké spotřebě 100 l / 100 km. Hojně využívány byly také
traktory Zetor se sněhovými frézami, pluhy ve tvaru křídla nebo
šípu byly montovány na nákladní „tatrovky, škodovky nebo liazky“.

Výstava tyto doby připomíná množstvím unikátních fotograﬁí,
mezi nejzajímavější patří určitě kolekce fotograﬁí ze zimní údržby „proslulé“ silnice přes Červenohorské sedlo. K vidění budou
také nejrůznější druhy sněhových zásněžek, výstražné dopravní
značení, replika dřevěného sněhového pluhu, nejrůznější druhy
posypových materiálů, připomenuta je i diskuze na téma užití
posypové soli a její vliv na životní prostředí.
Výstava byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 30. listopadu v 17 hodin a potrvá do března příštího roku.

Sněhový pluh v Bukovicích na Štítecku,
počátek 40. let 20. století, sbírka Muzea silnic.

S nadcházejícími zimními měsíci a očekávanou sněhovou nadílkou budou mít návštěvníci Muzea silnic ve Vikýřovicích možnost
zhlédnout výstavu Zimní starosti silničářů aneb Z historie zimní
údržby. Výstava připomene nelehký úkol cestářů a silničářů se zabezpečením sjízdnosti našich cest a silnic v zimním období.

Alena Turková, vedoucí Muzea silnic
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NEDĚLE 24. 12. 2017
Štědrý den – Půlnoční mše svatá ve 23.00 hod.
Zazní vánoční mše od Josefa SCHREIERA „MISSA PASTORALIS“ v podání chrámového sboru
PONDĚLÍ 25. 12. 2017
Slavnost Narození Páně – Mše svatá v 9.00 hod.
ÚTERÝ 26. 12. 2017
Svátek sv. Štěpána, 2. svátek vánoční – Mše svatá v 9.00 hod.
NEDĚLE 31. 12. 2017
Svátek Svaté Rodiny – Mše svatá v 9.00 hod., po mši sv. poděkování za uplynulý rok
PONDĚLÍ 1. 1. 2018
Slavnost Matky Boží P. Marie – Mše svatá v 9.00 hod.
S O B O TA 6. 1. 2018
Slavnost Zjevení Páně, sv. Tři Králové – Mše svatá v 18.15 hod., žehnání kadidla, vody, křídy
NEDĚLE 7. 1. 2018
2. neděle po Narození Páně, Slavnost Křtu Páně – Mše svatá v 9.00 hod., ukončení vánoční doby
NEDĚLE 7. 1. 2018
Tříkrálový koncert chrámového sboru a jeho hostů – v 15.00 hod. v kostele
DALŠÍ AKCE V OBDOBÍ ADVENTU A VÁNOC
23. 12. 2017 v 17.00 hod. Zpívaný živý Betlém před kostelem Nanebevzetí P. Marie, pouštění skořápkových lodiček u potůčku u rychty,
možnost vyzvednutí Betlémského světla
Každou sobotu v době adventní v 7:00 hod. budou v kostele roráty – 9., 17., 23.12. (ranní mariánské mše v době adventní).
Doba adventní jsou čtyři neděle před narozením Ježíše o Vánocích. Dobou adventní začíná pro církev nový liturgický rok. Církev nám dává
liturgický rok, abychom mohli oslavovat ty nejdůležitější okamžiky Ježíšova života. Předávání Betlémského světla je další tradicí, které také
patří k adventu, zejména k jeho závěru.
Betlémské světlo – možno vyzvednout při zpívaném živém Betlému 23. 12. 2017 a v kostele 24. 12. 2017 před půlnoční mší svatou.
Návštěva kostela s prohlédnutím jesliček je možná od 24. 12. 2017 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 7. ledna 2018.
Kněží Římskokatolické farnosti Rapotín přejí všem občanům Vánoce a celý nový rok plné Božího požehnání a pokoje.
S R D E Č N Ě Z V E Ř Í M S K O K AT O L I C K Á FA R N O S T R A P O T Í N
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Ze života dobrovolných spolků
Z
P

Počasí nám nepřálo. I tak se turnaje zúčastnilo 15 dvoučlenných
družstev. Přijeli hráči i ze Šumperka, a tak jsme si mohli změřil
síly i s takovými hráči, kteří navštěvují celostátní turnaje. Vítězi
2. ročníku se stali Oldřich Hudos a Milan Strouhal. 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. Šumperáci Vás zvou na
hřiště pod „Kauﬂandem“ nebo za „Metrou“. Scházejí se vždy ve
čtvrtek od 14 hodin.

B

Skupina turistů z Vikýřovic a okolí se vypravila v sobotu 12. listopadu 2017 vlakem do Nové Hradečné a odtud pochodovala výstupem na skalní útvar Bradlo, který se tyčí nad Úsovskou kotlinou do výše 600 metrů nad mořem a poskytuje krásné rozhledy
do kraje. Turisté se nejprve prodírali přes polomem zatarasenou
stezku k vrcholu a při sestupu se připletli do mysliveckého honu
a ocitli se uprostřed kruhu, kam byla naháněna zvěř, určená k odstřelu. Místní myslivci si předali vysílačkami zprávu a bezpečně
vyvedli turisty z nebezpečného úseku. Cesta dále pokračovala
lesem až na nádraží v Libině, odkud krátce po obědě odjížděl
vlak na Šumperk. Dopolední vycházka, ozdobená podzimním
sluníčkem a barvami listí se vydařila i s malým dobrodružstvím.
Akci pořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice.

S
České slovo tradice pochází z latinského traditio (trader), což
znamená předávat. A to ve smyslu předávat něco, co stojí za to,
z čeho bude mít další generace nějaký užitek. A právě toto slovo
– tradice, nebo vlastně spíš obsah tohoto slova, se jako červená
nit nesla letošní 14. Svatohubertskou poutí v Údolí Desné pořádanou Mysliveckým spolkem Petrov Vikýřovice, Obnovou kulturního dědictví Údolí Desné, o. s., a Římskokatolickou farností
Rapotín v neděli 15. října.
Vlastní pouť již tradičně byla zahájena slavnostními loveckými
fanfárami na lesní rohy před rapotínským kostelem. Právě tradice z původního svolávacího loveckého signálu na volský roh
vytvořila současnou podobu hry na nástroje žesťové, tedy lesní
rohy, lesnice a borlice, které doprovázely svatohubertskou mši
v rapotínském chrámu. Chrám samotný byl do posledního místa
zaplněn lidmi – věřícími i nevěřícími, myslivci, lesníky, přáteli
přírody – tedy všemi těmi, kteří, ať už za jakékoli tradice a z jakýchkoli pohnutek, do kostela zavítali.
Po bohoslužbě svatohubertské slavnosti pokračovaly ve Vikýřovicích na hřišti. Díky více než tisícileté tradici v lovectví pak
početní diváci mohli zhlédnout ukázku vábení jelení zvěře nebo
výcviku loveckých psů. Jako doprovodný program se představily ﬁrmy s tradičními loveckými oděvy, loveckým puškařstvím či
nožířstvím. A že se myslivci postarali o chuťové buňky a hladové žaludky návštěvníků – to je vlastně už také tradice.

B
Dne 14. 11. 2017 uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice
spolu s knihovnou Vikýřovice besedu se záchranářem panem
Antonínem Surmou z Rudy. Profesionální záchranář vysvětlil
účastníkům základní zásady laické první pomoci při krvácení,
těžších zlomeninách, pádu z výšky, náhlé mozkové příhodě, srdeční zástavě a zástavě dechu. Poukázal na nové metody, které
používá záchranný systém, a besedu oživil konkrétními případy
z praxe. Účastníci besedy si tak zopakovali zásady první pomoci
v domácnosti nebo při dopravní nehodě. Akce byla podporována
z grantu obce Vikýřovice.

B

I

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice a knihovna Vikýřovice Besedu o Indonésii. Honza Gregar
z Rapotína vyprávěl občanům svoje zážitky z měsíční studijní
stáže na tropických ostrovech. Podělil se s posluchači o způsobu cestování, stravování, školském systému a sociálním systému
v Indonésii a poukázal na odlišnosti jejich způsobu života od
našeho. Svoje vyprávění doplnil promítáním fotograﬁí a videí.
Na závěr besedy rozdal účastníkům indonéské bonbony a oříšky
v cukru. Děkujeme za milé vystoupení!
Jana Hanušová

M

2.

J

Podzimní program rodinného centra jsme věnovali mimo jiné
vzdělávání. Za účasti téměř 200 návštěvníků proběhly tři přednášky, na téma Ženské peklo přednášela psychogynekoložka
MUDr. Helena Máslová, v říjnu následoval seminář vedený
Dr. Lidmilou Pekařovou Odměny a tresty… sociální týrání dětí
a v listopadu se uskutečnil seminář s pedagožkou a propagátorkou systémové vektorové psychologie Žeňou Podlouckou zaměřený na Podvědomé motivy problémového chování.
Z akcí pořádaných pro rodiče s dětmi pak stojí za zmínku veselý
průvod světýlek Uspávání skřítků spojený s výrobou lampionů,
který se uskutečnil 5. 11.
Na své si přišly i maminky co rády tvoří, v průběhu podzimu
si ve Vikýrku mohly vytvořit nádherné lapače snů a adventní
věnce. Začátkem prosince také již tradičně zavítal do Vikýrku
Mikuláš s čertem a andělem, kteří potěšili všechny hodné děti.

F

Pozvánky na akce
13. 1. 2018 od 15.00 – 17.00, KKC Rapotín - Dětský ples
20. 1. 2018 od 13.00 – 16.00, sál kavárny Lalala, Temenická 5,
Šumperk
Přednáška „Jak vychovat cit aneb citová výchova od narození až do puberty“ – přednášející Dr. Lidmila Pekařová, (rezervace vstupenek na info@vikyrek.cz)

Již je tomu rok a půl, co nás opustil náš kamarád Josef Feltl. Byl
to člověk, který tělem i duší měl rád sport. Jako vzpomínku na
něj jsme uspořádali v září Memoriál Josefa Feltla.
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Ze života dobrovolných spolků
SDH V

Představení mládežnických týmů

7. října jsme se s dětmi zúčastnili hasičské soutěže Šumperský
Soptík, která je zařazena do soutěže Plamen, již naši nejmladší
plní celý rok. Do stejné série patřil i závod 14. 10. v Klopině.
21. 10. jsme byli pozváni hasiči a starostou z Loučné nad
Desnou na dětskou pohárovou soutěž, která se konala v Koutech
pod sjezdovkou. Zde naši nejmladší dobyli první místo a porazili
dokonce i družstva starších.
19. října jsme my dospělí vyrazili na lezeckou stěnu do Střediska
volného času v Rýmařově. Vyzkoušeli jsme si trochu jiné lezení,
než na jaké jsme zvyklí z přírodních skal a zjistili jsme, že to
je o dost těžší. Při výstupu na stěnu byl vždy jeden z hasičů na
stěně a druhý jej odspodu jistil.
25. a 26. listopadu proběhla brigáda, kdy jsme káceli vzrostlé
smrky na hřišti. V pátek před akcí se odstraňoval plot podél cesty
kvůli přístupu. V sobotu v sedm hodin ráno se začalo s kácením
a s malou přestávkou na oběd, který byl připraven na hasičárně,
se dělalo až do pěti hodin večer. Stejně to probíhalo i v neděli,
až na to, že jsme měli sraz o hodinu později a skončili jsme už
v jednu hodinu odpoledne.
Velké díky patří i fotbalistům z Jindřichova, kteří přijeli pomoci v sobotu, a hlavně díky nim jsme v neděli po poledni měli
hotovo. Díky patří i fandům fotbalu z Vikýřovic, panu Milanu
Duškovi, Janu Koryčánkovi a Romanu Bednářovi.
Závěrem bychom chtěli popřát všem občanům Vikýřovic, ať
vkročí do nového roku 2018 tou správnou nohou, ať se jim daří
v životě i v práci a ať se jich drží zdraví.
A jako každý rok – ať se setkáváme jen při kulturních událostech
pořádaných naším sborem a ne při ostrých výjezdech.

TJ S

Mladší přípravka

Starší přípravka

V

Máme za sebou první polovinu sezony 2017/2018, kdy pro naše
nejmenší fotbalisty z řad mladší a starší přípravky byly i první
fotbalové soutěžní začátky v životě. Mladší přípravka se umístila na konci podzimní části na 5–7. místě a starší přípravka se
umístila na 12. místě. Výborné výkony předvedlo i mužstvo
mladších žáků, kteří se po podzimní části umístili na 8. místě.
Muži vybojovali ve III. třídě 7. místo, a to i přes neočekávané
problémy v závěru podzimní části.
Trénink řízený profesionálním trenérem
V průběhu podzimu proběhl na hřišti Sokol Vikýřovice metodický trénink pod vedením profesionálního trenéra Petra Strnada ze
Šumperka, který ukázal cestu jak našemu mládežnickému fotbalu, tak i trenérům pro další vývoj těch nejmenších do dalšího
období. Za to velké díky, v budoucnu bude i nadále pokračovat
spolupráce na vývoji vikýřovické mládeže.
Ukončení roku 2017
Pro naši mládež proběhlo ukončení roku 2017 a zakončení podzimní části sezóny 2017/2018 dne 25. 11. 2017 v Šumperku
na kuželně. Součástí ukončení bylo vyhlášení nejlepších hráčů
a zpestření předvánočního času sportovní činností a turnajem
v kuželkách. Ukončení se zúčastnili i rodiče a fanoušci, kteří nás
celou dobu podporují.
Závěrem je potřeba poděkovat zejména sponzorům za jejich podporu v roce 2017. Za podporu a dotační příspěvky v roce 2017
děkujeme obci Vikýřovice, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, Olomouckému kraji a Fotbalové asociaci ČR. Dále za
podporu, fandění a ochotu děkujeme trenérům, rodičům a našim
věrným fanouškům s prosbou zachování přízně v dalším období.

Mladší žáci

SAWIK
V roce 2017, se náš spolek SAWIK Vikýřovice z. s., jako každý
rok účastnil volejbalových turnajů napříč obcemi údolí Desné.
Nejlepším výsledkem byla dvě první místa, a to v měsíci červenci na volejbalovém turnaji sokolu Sobotín a turnaji společnosti MAS Šumperský venkov v měsíci listopadu. Již tradičně
členové našeho spolku vypomáhali na maškarním karnevalu ZŠ
Vikýřovice, který si každý z účastníku velice užil.
V měsíci listopadu proběhl 6. ročník SAWIK CUPU, kterého
se účastnilo včetně našeho družstva dalších pět týmů z okolních
obcí, letošním vítězem se stalo družstvo Desné ze Sobotína.
Rád bych poděkoval obci Vikýřovice za její každoroční podporu
a velký dík patří vedení Základní školy Vikýřovice za její vstřícný postoj při organizaci našich turnajů, této spolupráce si velice
vážíme. Našim příznivcům bych rád popřál vše nejlepší v novém
roce, hlavně zdraví, štěstí a pohodu, děkujeme Vám za Vaši přízeň a budeme se těšit i na další spolupráci v novém roce 2018.
Zapsal David Vojáček
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Ze života dobrovolných spolků
FBC V
V měsíci září se opět rozběhly tréninky v tělocvičně. Děti trénují v pondělí a ve čtvrtek a dorostenci a junioři v pondělí a pátek.
S novou sezónou začaly i soutěže. Junioři hrají stejně jako loni 3. ligu juniorů Olomouckého kraje. Už odehráli šest turnajů a dalších
osm jich čeká v novém roce. Starší žáci hrají každý měsíc Zábřežskou ﬂorbalovou ligu (ZFL). A naši nejmenší hrají taky ZFL, ale ti
mají jednotlivé turnaje. Už odehráli turnaj v Postřelmově a příští rok je čeká turnaj v Rapotíně, Troubelicích a doma ve Vikýřovicích.
Začátkem prosince nás na tréninku navštívil Mikuláš, anděl a čert. Dětem přinesl sladkosti, zastřílel si s nimi na branku a ty nejzlobivější chtěl čert odnést do pekla.
Koncem ledna nás čeká další akce pro veřejnost 3. ﬂorbalový ples v KKC Rapotín, na který Vás všechny srdečně zveme.
Silvie Cikrytová

FBC
VIKÝŘOVICE
VÁS
SRDEČNĚ
ZVE NA
PÁTEK
26.1.2018

3.
FLORBALOVÝ
PLES

OD
20:00
HODIN
KKC
RAPOTÍN
HRAJE

FLEKSIBLE

SOUTĚŽ O
VĚCNÉ
CENY

VSTUPNÉ
150,- Kč
PRODEJ
VSTUPENEK
V KKC
RAPOTÍN

Krásné prožití Vánočních svátků,

hodně zdraví a štěstí v novém roce
Vám přejí
chovatelé ZO Rapotín
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Ze života dobrovolných spolků
VIKÝŘOVICKÁ 12
Amatérští běžci poměří své síly a zpestří si tak sváteční období posledním běžeckým závodem roku 2017. Vikýřovická 12 odstartuje
již tradičně na silvestra 31. 12. v 11 hodin před restaurací U Jirsáka ve Vikýřovicích.

Foto: M&M photography

„Účastníky závodu čeká dvanáctikilometrový okruh po polních a lesních cestách, který prověří jejich fyzickou připravenost.
V minulých ročnících se závodu zúčastnilo také spoustu amatérských závodníků, kteří s běháním neměli příliš velké zkušenosti
a odnesli si super zážitek. Doufáme, že to tak bude i letošní ročník, protože nám jde hlavně o dobrou atmosféru,“ říká ředitel
závodu Pavel Směšný.
Letošní ročník nepřinese žádné
výrazné změny. Pořadatelé se rozhodli zachovat trať i čas startu tak,
jako v předchozích ročnících. „Snažíme se spíše zkvalitňovat zázemí
pro závodníky. Díky podpoře obce
Vikýřovice se nám také podařilo
zajistit sportovní čelenky, které dostanou předem přihlášení závodníci
(pokud uhradí startovné na BÚ do
27.12.) jako dárek,“ dodává Pavel
Směšný.
Veškeré informace ohledně závodu
naleznete na webových stránkách
www.vikyrovicka12.cz a aktuální
dění můžete sledovat na facebookové stránce závodu.

Foto: Barbora Večeřová
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Život obce ve fotografiích

Vikýřovickou knihovnu navštívily děti z mateřské školky, aby si v rámci
projektu Vodník Česílko vyprávěly o vodnících a hastrmanech.

V roce 2017 se spolek SAWIK Vikýřovice z. s. zúčastnil volejbalových
turnajů v okolních obcích. Nejlepším výsledkem byla první místa na
volejbalovém turnaji v Sobotíně a na turnaji MAS Šumperský venkov.

V říjnu si dospělí hasiči vyrazili vyzkoušet lezeckou stěnu
do Střediska volného času v Rýmařově.

Jako každý rok proběhlo v knihovně tvoření adventních věnců, tvořit
přišly maminky i děti, aby společně strávily příjemné odpoledne.

Svatohubertská pouť

Kácení stromů na hřišti
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