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Zvolení členové zastupitelstva dle volebních stran
Michal Mazánek – 428 hlasů
Irena Kučerová – 390 hlasů
Anna Klimasová – 379 hlasů
Bc. Tomáš Kabourek – 401 hlasů
Mgr. Václav Novák – 401 hlasů
Milan Neumann – 331 hlasů

Volební strana č. 1 – „Jsme tu pro Vás“
Mgr. Danuše Jílková – 296 hlasů
Miroslav Frodl – 217 hlasů
Volební strana č. 2 – KDU – ČSL se do zastupitelstva nedostala.
Volební strana č. 3 – Pro občany a prosperitu obce
Ing. Petr Božovský – 153 hlasů
Volební strana č. 4 – Občanská demokratická strana
Ing. Martin Linhard – 175 hlasů
Bc. Jana Kirschner Kostelniková – 167 hlasů
Volební strana č. 5 – „Za jednotu občanů“
Václav Mazánek – 577 hlasů
Pavla Dudková – 472 hlasů

Na mandát člena zastupitelstva obce rezignoval Mgr. Václav Novák a na jeho
místo nastoupila první náhradnice z téže volební strany Kateřina Dudková.

Volební strana č. 6 – Komunistická strana Čech a Moravy
Jana Letochová – 125 hlasů
Volební strana č. 7 – Patrioti Vikýřovice
Pavel Kubela – 188 hlasů

Společného pořízení fotografie
se nemohla zúčastnit Jana Letochová.

Složení orgánů obce
Dne 31. 10. 2018 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce, na kterém proběhly volby orgánů obce.
Uvolněným starostou obce byl opětovně zvolen Václav Mazánek.
Neuvolněnou místostarostkou byla opětovně zvolena Pavla Dudková.
Dalšími členy rady obce byli opětovně zvoleni Miroslav Frodl, Bc. Michal Mazánek a Pavel Kubela.
Zastupitelstvo obce zřídilo ﬁnanční výbor a kontrolní výbor a zvolilo jejich členy.
Složení ﬁnančního výboru
Ing. Martin Linhard – předseda
Bc. Jana Kirschner Kostelniková
Ing. Anna Podhrázská

Složení kontrolního výboru
Ing. Petr Božovský – předseda
Barbora Mikulová
Roman Ščučka, DiS

Rada obce zřídila komisi sociální a kulturní, komisi stavební a komisi redakční a jmenovala jejich členy.
Složení komise sociální a kulturní
Mgr. Danuše Jílková – předseda
Květoslava Havlíčková
Irena Kučerová
Jana Letochová
Marcela Haltmarová
Ludmila Jeglová
Jitka Vlčková

Složení komise stavební
Ing. Petr Heřmanský – předseda
Jana Vladařová
Pavel Kubela
Složení komise redakční
Bc. Martina Buchtová – předseda
Mgr. Danuše Jílková
Irena Kučerová
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Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
do nového roku
Obec Vikýřovice

Obec informuje / Ze života obce

P
Říjnovým slavnostním poklepáním základního kamene byly zahájeny stavební práce na Přírodě blízkých protipovodňových opatřeních na řece Desné (dále jen PPO) v úseku 14,231 – 16,840 km,
tj. od vikýřovického sídliště (resp. lokality tzv. Červený dvůr) proti
toku řeky.
V měsíci listopadu bylo v této lokalitě dokončeno kácení stromů
a provádí se pokládka vedení NN přípojky k jezu. Při severním
okraji rybníku „Červeňák“ probíhají zemní práce na „Povodňovém
parku č. 1“ a na těsnění dna rybníku.
Byly zahájeny práce na výstavbě ochranných zídek a berm (SO
06 – úsek 14,484 – 14,654 km) v části mezi soutokem řeky Desné
a Rejchartického potoka a ulici Polní a budováním příjezdové komunikace pokračují práce na tzv. „Protipovodňovém parku č. 2“
v lokalitě tzv. Kallasova pole. Jsou ukončeny práce, spojené s ražením štětovnic na stavidlovém objektu u Červeného dvora a s pasportizací objektů a komunikací, dotčených výstavbou. Průběžně
dochází k oplocení staveniště a osazování výstražných a informačních tabulek.
Úsek PPO ve směru „Červený Dvůr“ – Šumperk (12,088 – 14,231 km) je v současné době projekčně zpracováván společností Aquatis a.s., Brno.
Další informace k protipovodňovým opatřením jsou na webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovice.cz/protipovodnova-opatreni), kde je i odkaz na webové stránky Obce Rapotín.

D

Vážení spoluobčané,

MŠ

chtěla bych Vás požádat o zvýšenou opatrnost a bezpečnost při silničním provozu. Je čas, kdy se den krátí
a brzy stmívá. Proto chraňte sebe i své blízké reﬂexními prvky. Nezapomínejte, že důležité je nejen vidět,
ale i být viděn!
Pro pohyb na komunikacích nejen mimo obec, ale i v obci
je vhodné doplnit oděv různými reﬂexními prvky a tím dát
šanci řidičům nás vidět.
Pavla Dudková, místostarostka

V zahradě mateřské školy na ulici Zámecká 97 proběhla instalace nových hracích prvků z akátového dřeva. Multifunkční sestava zahrnuje prvky tři věže, houpací koš, balanční opičí dráhu
a balanční prvek s prohazovadlem. Jejich dodání přišlo obec na
235 345 Kč.

Obecní úřad Vikýřovice bude
v pátek 28.12.2018 a v pondělí 31.12.2018 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
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V
Dne 26. října proběhlo v Muzeu silnic ve Vikýřovicích slavnostní vítání
občánků. Do obce Vikýřovice bylo přivítáno 8 dětí.

Redakční komise obecního zpravodaje by
chtěla jménem obce srdečně poblahopřát všem
občanům, kteří se v příštím měsíci 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 v lednu 2018 (předem
ed
de
prosím zvažte, v kterém čísle by bylo ne
nejvhodejjvvho
hodd-nější poblahopřát vašim blízkým).
).

L
Věra Pokorná 85 le
let
et
Jarmila Žitná 80 let
Anna Šimková 70 let

PODĚKOVÁNÍ

Zleva: Lukáš Musil, Sebastián Krňávek, Olívie Delfianti Singgih, Eliška Keprtová,
Vojtěch Čížek, Tereza Bučková, Jan Heblák, Ellie Dokoupilová

Děkuji sousedům a zástupcům
ům
m oobce
bce
bc
Vikýřovice za účast na posledním rozloučení
ozllo
oz
o
s mojí milovanou maminkou paní
Eliškou Kvapilíkovou.
Irena Kučerová

P
V neděli 18. listopadu 2018 se v 15.00 hodin uskutečnilo Podzimní setkávání seniorů v sále Penzionu
Trámky ve Vikýřovicích. V rámci programu vystoupila taneční skupina ze Šumperka a žáci ZŠ a MŠ
Vikýřovice s písněmi z pohádky Šípková Růženka.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina Albatros.

K
V listopadu proběhla ve spolupráci se Základní Školou Vikýřovice akce
Město čte knihu Babičky a dědečkové čtou dětem, navštívily nás také děti
z MŠ. Pokračovali jsme v projektu o skřítku Medovníčkovi – děti kreslily
skřítky, které si samy pojmenovaly.
Jako každý rok proběhlo v knihovně tvoření adventních věnců. Tvořit
přišly maminky a děti, které strávily příjemné odpoledne pod vedením
paní Dany Vondračkové. Všem čtenářům přeji krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok 2019.
Květoslava Havlíčková
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V

Devadesát let. Je to dlouhá nebo krátká doba? V neděli 11. listopadu uplynulo 90 let od slavnostního otevření – posvěcení nové
modlitebny vikýřovického českého baptistického sboru v německém prostředí Vikýřovic.
Co tomu předcházelo? Ve velikonočním období, v sobotu 11. dubna
1925, dorazil na šumperské nákladní nádraží transport spojený z různých míst dnešního Polska a dnešní Ukrajiny. Jednalo se o několik
rodin potomků českých pobělohorských exulantů pro víru, kterým
byl umožněn návrat do vlasti předků. I když do noci vykládali svůj
dovezený majetek včetně dobytka, již následující den, v neděli velikonoční, se sešli k prvnímu společnému bohoslužebnému shromáždění,
a to v české škole v Rapotíně. Tam se konala shromáždění i nadále,
avšak v listopadu 1926 byl pronájem třídy k nedělním bohoslužbám
ze strany školy ukončen. Shromáždění se pak konala v nepříznivých
podmínkách na sýpce bývalého dvora.
Krátce po příjezdu byl ustaven sbor s počtem 48 členů včetně
několika zábřežských, kteří se přistěhovali do Československa asi o rok dříve, a začlenil se do Bratrské jednoty Chelčického
(baptistů) v Československu. Již v roce 1926 se konala ve Vikýřovicích výroční konference moravské župy této Jednoty. Na konferenci byla přítomná i zástupkyně Československého baptistického svazu žen v Americe. Když viděla podmínky shromažďování
se vikýřovických baptistů, po návratu do Chicaga zorganizovala mezi českými ženami v Americe sbírku na novou modlitebnu,
která vynesla v přepočtu tehdejších 25 000 Kč, což byla tehdy značná suma.
To uspíšilo úvahy vikýřovických o stavbě modlitebny. V roce 1927 nastoupil do sboru kazatel Tomáš Macháček. Jeho čtyřčlenná rodina
bydlela v jedné malé místnosti a části půdy u Němečkových. Podobné podmínky měli i někteří z těch, kteří se přistěhovali v roce 1925.
Za působení kazatele Macháčka byla v roce 1928 od jara do podzimu postavena modlitebna i s bytem pro kazatele a jeho rodinu. To vše
svépomocně nevelkou skupinou těch, kteří se přistěhovali v roce 1925 a sami se museli starat o zajištění nebo dokončení obydlí pro své
rodiny a byli zadluženi.
Polovinu pozemku pro modlitebnu, dvorek a zahradu darovali Špringlovi, polovinu prodala rodina Juliána Janka. Modlitebna s bytem
stála asi 106 tisíc Kč. Někteří členové si sami vypůjčovali peníze, aby měli co dát na stavbu modlitebny. Hodnota bezplatné práce
členů byla asi 30 tisíc Kč. Sbor přesto zůstal zadlužen, ale postupně veškeré dluhy peněžním ústavům i jednotlivcům splatil.
Slavnostní otevření – posvěcení – se konalo v neděli 11. listopadu 1928. Z dochované fotograﬁe je zřejmé, že slavnostního otevření se zúčastnily desítky hostů; mezi nimi Dr. Václav Králíček, předseda Bratrské jednoty Chelčického (baptistů) kazatel Josef Tolar z Prahy, kazatel
Adolf Zdráhal z Rokytnice u Vsetína, kazatel Josef Dvořák z Ostravy, vikář Rudolf Šedý ze sboru ČCE Hrabová, stavitel pan Meloun.
Nastala 2. světová válka. České rodiny byly z Vikýřovic i dalších míst za německé okupace vysídleny a vikýřovický kazatel Theoﬁl Malý
zahynul 5. 4. 1943 v koncentračním táboře v Osvětimi. Modlitebna byla zabavena a stala se z ní německá továrna na papírové krabičky.
Po ukončení 2. světové války se vikýřovičtí vrátili do svých domovů a svému účelu začala už v červnu 1945 znovu sloužit i modlitebna.
Biblický text „Láska Kristova víže nás“ a pod ním znak Bible a kalicha v průčelí sálu přečkaly neporušeny i německou okupaci.
Díky Pánu Bohu se zde shromažďujeme dosud. A nechceme zapomínat ani na naše Pánu Bohu věrné, obětavé a statečné předchůdce.
Na modlitebně je pamětní deska, jejíž zhotovení inicioval akademický sochař Juraj Hovorka, vikýřovický rodák a čestný občan Vikýřovic.
Narodil se v roce 1926, zemřel nedávno, 8.10.2018.Osobně vytvořil a daroval na tuto desku výstižný reliéf odchodu exulantů do ciziny.
Podle dochovaných záznamů, zpracovaných panem Jaroslavem Pospíšilem
a panem Jaroslavem Valáškem, připravil Dobroslav Stehlík.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V MODLITEBNĚ BJB, ŠUMPERSKÁ 272
Sobota 22. 12. 18.00
Neděle 23. 12. – 4. adventní neděle, 9:30
Pondělí 24.12. Štědrý den, 15.30
Úterý 25.12. Narození Páně, 9.30
Neděle 30.12. 9.30
Pondělí 31.12. Silvestr, 18.00
Úterý 1.1. 2019 Nový rok, 9.30

vánoční divadelní hra (premiéra)
bohoslužba
vánoční divadelní hra
slavnostní bohoslužba
bohoslužba
program mládeže
bohoslužba + večeře Páně

Srdečně zve Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Vikýřovicích
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V
U příležitosti vítání dětí do života uspořádala v pátek 26. října
obec Vikýřovice slavnostní výsadbu lípy srdčité. Vzrostlý strom
obci zdarma poskytla společnost Arboeko s.r.o. ze Smržic v rámci kampaně Nadace Partnerství. Úvodní projevy přednesli starosta
Vikýřovic Václav Mazánek, starosta Šumperka a exsenátor Zdeněk
Brož a nově zvolený senátor Miroslav Adámek. O kulturní program se postarali trubači mysliveckého sdružení a zpěvem Natálie
Ramešová. Tatínkové se následně ujali výsadby stromu. Tradice
sázení stromů u příležitosti vítání dětí do života trvá v obci již 16 let.
V příštích letech obec plánuje parkové úpravy tohoto pozemku pro
širokou veřejnost. Dále následovala v Muzeu silnic vernisáž výstavy Masarykovy mosty, která u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR
představí veřejnosti osm českých a moravských mostů, které byly
pojmenovány na počest prezidenta Masaryka.

T
Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek 10. a 24. ledna 2019
Kompozitní obaly 10. ledna 2019

J

?

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně
zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na
sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí
strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně
hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných
místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především ﬁnančně velmi náročná. Nezbývá
než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů nebo počítačů je možné získat
zlato, stříbro, měď a další vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je na trhu velký zájem a ﬁrmy, které sbírají právě tento typ elektroodpadu, je mohou dobře zpeněžit. Tento elektroodpad
má pozitivní ekonomickou hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřazených elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých světelných
zdrojů nejen že nejde nic vydělat, naopak jejich recyklace něco stojí. Neobsahují žádné cenné suroviny, ale zato malé množství
rtuti, jejíž zpracování je velmi nákladné. V tomto případě hovoříme o negativní ekonomické hodnotě elektroodpadu.
Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných zářivek – plasty na výrobu různých plastových komponentů, kovy pro
kovovýrobu, sklo jako technický materiál. Vyčištěná rtuť poslouží znovu v průmyslové výrobě.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší obci a nevyhazujte úsporné zářivky do směsného odpadu.
V naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna v budově Obecního úřadu Vikýřovice
a ve vstupu do prodejny na ulici Petrovská 8 (bývalá prodejna Jednoty).
Zpětný odběr světelných zdrojů pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku
2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační ﬁrmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetříme ﬁnanční prostředky, které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
5

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Š
Letos se děti z naší malé školičky připojily k celoroční hře
Rok se skřítkem Medovníčkem společně s dětmi ze Zámečku. Plní úkoly, které jim přináší skřítek Medovníček a jeho
kamarádi.
S rodiči doma vyráběly krásné skřítky, kteří jsou dalšími kamarády Medovníčka. Společně s rodiči si také ve školce vyrobily lampičku, kterou si svítily na cestu při hledání skřítků.
Na konci cesty se jim ukázala Bílá paní, která hlídá Zámeček
a malé skřítečky jim poslala. Děti se už těší na další Medovníčkovy úkoly.
Pavlína Dohnalíková

Z

M

65.

Tak připomeňme něco málo z její historie….
Mateřská škola ve Vikýřovicích zahájila svůj provoz v září 1953 v prostorách místní Základní
školy. Dne 1. listopadu téhož roku byla přemístěna do budovy Zámečku. Od počátku provozu
bylo nutno budovu rekonstruovat a zároveň upravovat i okolní zahradu, což bylo náročné po
stránce ﬁnanční a hlavně organizační.
O klidný provoz a překonávání všech problémů s úpravami se zasloužili i vedoucí pracovnice – pí. ředitelky Olga Tylšarová (1958 až 1963), Růžena Šrámková (1967 až 1974) a Zdeňka
Přikrylová (1978 až 1990).
Některé pracovnice zde pracovaly a pečovaly o děti mnoho let. Byla to například pí. učitelka
Františka Hrochová, školnice Marie Kubíčková, vedoucí kuchařka Birgit Baslerová, dětská sestra Stanislava Dohnalová, vedoucí kuchařka Františka Mazánková, učitelka a později ředitelka Růžena Šrámková, kuchařky Zdeňka Cardová a Anežka Cikrytová, dětská sestra Ludmila
Miklišová, uklízečka Vlasta Osladilová.
V letech 1961 až 1983 se počty přijatých dětí stále zvyšovaly, proto zde byla založena jeslová třída. V tuto dobu navštěvovalo mateřskou školu 75 dětí. Školní jídelna zajišťovala stravu i pro děti ze Základní školy – až 140 strávníků denně.
V roce 1978 přešla mateřská škola pod Městský národní výbor v Šumperku, od roku 1990 byla převedena zpět pod Obecní úřad
Vikýřovice. V těchto letech byly místnosti úspěšně dovybaveny nábytkem, učebními pomůckami a hračkami.
V roce 1990 byla zrušena jeslová třída a v roce 2001 i školní jídelna…
Radmila Beranová

S
Stalo se již tradicí, že naši školu každoročně na podzim navštíví rodiče se
svými dětmi – budoucími školáky. Letos se setkání uskutečnilo ve čtvrtek
22. listopadu. Nejdříve si předškoláci v doprovodu rodičů prohlédli prostory
školní budovy. Zavítali do tělocvičny, jídelny a nahlédli do všech tříd. V 1. třídě
si je pak převzala paní
učitelka a připravila pro
ně zajímavé úkoly, písničky i ukázku práce
na interaktivní tabuli.
Zatímco si děti zkoušely, jaké to je, sedět ve
školních lavicích, rodiče
se dozvěděli důležité informace o chodu školy.
Doufáme, že se u nás všem dětem i rodičům líbilo a rádi je přivítáme 5. dubna
2019 u zápisu do 1. třídy.
Mgr. Jitka Brzobohatá
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– spisovatele, novináře, režiséra, scenáristy, romanopisce, kreslíře, designéra a ﬁlmového režiséra. Byl blízký spolupracovník
Jiřího Trnky a Jana Wericha ve studiu Bratři v triku, dlouholetý spolupracovník ﬁlmového režiséra Oldřicha Lipského. Mezi
jeho nejlepší ﬁlmové scénáře bezesporu patří dodnes divácky
úspěšné parodické ﬁlmy Limonádový Joe aneb Koňská opera,
Adéla ještě nevečeřela či Tajemství hradu v Karpatech. Jako scenárista se podílel i na dalších českých ﬁlmech jako byla ﬁlmová pohádka Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král a Zemanův
Vynález zkázy a Baron Prášil či ﬁlm Vojtěcha Jasného Až přijde
kocour nebo i známá komedie režiséra Martina Friče Císařův
pekař a pekařův císař. Napsal scénář k pohádce Princ a Večernice, Obušku z pytle ven a ke kreslenému krátkému ﬁlmu Špatně
namalovaná slepice. Žáci se seznámili s jeho tvorbou, zhlédli
krátké úryvky z ﬁlmů a přečetli si krátké úryvky ze scénářů.

Uteklo to jako voda. Již tři měsíce usedají do školních lavic prvňáčci, kteří byli plní očekávání na vše, co se ve škole nového
naučí. Jak je již naší tradicí, sešli jsme se poslední listopadový
týden v prostorách první třídy s rodiči, prarodiči i dalšími členy
rodiny našich prvňáčků. Žáci se o svém životě s písmenky a čísly podělili prostřednictvím tanečku, písniček a básniček. Nikoho
nepřekvapila jejich šikovnost a odvaha. Žákům se podařilo vykouzlit úsměv na tvářích představením v angličtině a závěrečnou
scénkou na známý hit skupiny Mirai, který je provází každodenním životem ve škole. Kulturní program zakončili společně vytvořeným plakátkem se vzkazem pro své nejbližší.
Svým vystoupením předvedli, jak je důležité mít kamarády, že
se musí v životě někdy spolehnout sami na sebe, ale také to,
že existuje vždy někdo, kdo jim pomůže a má je rád. Přesvědčili všechny o tom, že společně toho dokážeme mnohem víc.
Slavnostní chvíle pasování nastala. Každý žák byl mečem pasován na opravdového prvňáka, obdržel šerpu, medaili a každý
především dostal svůj první slabikář. Tuto slavnostní atmosféru
dotvořily maminky a babičky svým drobným pohoštěním, za
které jim patří velké poděkování. Přejeme prvňáčkům spousty
úspěšných dnů nejen ve škole a aby jim jejich nadšení a chuť se
stále něco nového učit, vydržela co nejdéle.

V četbě jim pomohli rodiče, babičky a přátelé školy.

ZŠ

9. 2. 2019 – Dětský pyžamový bál
26. 3. 2019 – Den otevřených dveří v ZŠ
17. 4. 2019 – Velikonoční jarmark
POZOR! Zápis do 1. ročníku základní školy se přesouvá na
5. duben 2019. Více informací naleznete v dalším čísle „zpravodaje“ nebo na webových stránkách školy www.zsvikyrovice.cz.

V Ý Z V A

Mgr. Iveta Špundová

V

P

Spolek rodičů a přátel ZŠ Vikýřovice se obrací na přátele školy
při zabezpečení „dětské tomboly“ při Dětském pyžamovém bále,
který se bude konat 9. 2. 2019 v tělocvičně u ZŠ Vikýřovice.
Budeme rádi za jakýkoliv dárek pro děti. Kontakt 604 447 871
nebo zsvikyrovice@seznam.cz.

Jako každoročně i letos jsme v září navštívili s žáky 4. a 5. ročníku
naše hlavní město Prahu. Nejprve jsme navštívili pražskou a zároveň největší pobočku společnosti Seznam. Pracovníci Seznamu
si pro nás připravili přednášku, kde si s žáky povídali o správně
zvoleném hesle a zabezpečení emailových schránek.
Dále jsme se dozvěděli o možnosti zneužití sociálních sítí cizími
osobami a jak postupovat v případě kyberšikany. Nakonec jsme
měli možnost nahlédnout do vysílání televize Seznam a prohlédnout si tak jejich ateliéry. Poté, co jsme se posilnili, jsme se vydali napříč Prahou poznat několik pražských památek. Navštívili
jsme například Karlův most, Staroměstský orloj a náměstí, Prašnou bránu nebo Václavské náměstí. Počasí nám vyšlo krásné,
výlet se zdařil a všichni jsme se ve zdraví vrátili domů.
Mgr. Blanka Gabrišková

M

:

V

ZŠ se připojila do akce Město čte knihu – ve Vikýřovicích
„Babičky, dědečkové a nejen oni čtou dětem“ ve vikýřovické
knihovně. V letošním roce se jednalo o tvorbu Jiřího Brdečky
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Na Charitě Šumperk začaly přípravy Tříkrálové sbírky na rok 2019. V lednu se vydají
desítky koledníků do ulic roznášet radost a připomínat událost příchodu Krista na
svět. Sbírka bude probíhat mezi 1. a 13. lednem 2019.
Posláním tří králů 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 na pomoc nemocným, handicapovaným, lidem v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí žijících na Šumpersku. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
V roce 2018 bylo v Tříkrálové sbírce vybráno 833 452 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv darem. V roce 2019 bychom rádi
podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku, ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., část přerozdělených peněz poskytneme
na přímou pomoc pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi. Informace o dalších záměrech Vám poskytneme během roku.
Nebojme se tedy malým koledníčkům otevřít své dveře i srdce a přispět tak těm, kteří si sami pomoci nemohou. Děkujeme za Vaši podporu.
Za Charitu Šumperk
Mgr. Lada Matyášová, DiS., koordinátorka Tříkrálové sbírky

Ve Vikýřovicích proběhne Tříkrálová sbírka 8. ledna 2019 mezi 16. a 18. hodinou.
Pondělí 24. 12. 2018
Štědrý den – Půlnoční mše svatá ve 23.00 hod.
Zazní Missa Pastoralis „Alma Nox“ od Mikuláše Schleidera – Trnavského

Přehled
bohoslužeb

Úterý 25. 12. 2018
Slavnost Narození Páně – mše svatá v 9.00 hod.
Středa 26. 12. 2018
Svátek sv. Štěpána, 2. svátek vánoční – Mše svatá v 9.00 hod.
Neděle 30. 12. 2018
Svátek Svaté Rodiny – Mše svatá v 9.00 hod., po mši sv. poděkování za uplynulý rok
Úterý 1. 1. 2019
Slavnost Matky Boží P. Marie – Mše svatá v 9.00 hod.

v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Rapotíně v době Vánoc

Sobota 5. 1. 2019
Tříkrálový koncert chrámového sboru a jeho hostů – v 17.00 hod. v kostele
Neděle 6. 1. 2018
Slavnost Zjevení Páně – sv. Tři Králové
Mše svatá v 9.00 hod., žehnání kadidla, vody, křídy
Neděle 13. 1. 2019
Svátek Křtu Páně – Mše svatá v 9.00 hod. ukončení vánoční doby
23. 12. 2018 v 16.00 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 – 8., 15., 22. 12.
(ranní mariánské mše v době adventní).
Advent dostal své jméno od slovesa advenire, přicházeti, přijíti. Spíše bychom měli říci, že si své jméno přinesl s sebou
z latiny. Jen malinko je naši předkové počeštili, adventus se změnilo na advent a znamená příchod. To slovo samo
vyvolává otázku, kdo či co přichází. Leckdo dnes odpoví, že zima. Spíše však dostaneme odpověď, že Vánoce. Verš „Vánoce,
Vánoce přicházejí“ je dobře znám. Jenže ani to není to přesné. Přichází Spasitel. Vánoce jsou narozeniny Ježíše Krista.
Předávání Betlémského světla je další tradice,
která také patří k adventu, zejména k jeho závěru.
Betlémské světlo – možno vyzvednout při zpívaném živém Betlému
23. 12. 2018 a v kostele 24. 12. 2018 před půlnoční mší svatou.
Návštěva kostela s prohlédnutím jesliček je možná od 24. 12. 2018
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 13. ledna 2019.
Kněží Římskokatolické farnosti Rapotín přejí všem občanům
Vánoce a celý nový rok plné Božího požehnání a pokoje.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Rapotín
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Zdravotnický spolek Vikýřovice uspořádal dne 13. října 2018
turistický výlet do okolí obce. Účastníci využili krásné podzimní sluneční počasí a společně prošli trasu ze Skřítku na rozcestí Hvězda a vystoupali na vrchol Kamence (952 m). Zde je
postavená dřevěná rozhledna, která se podobá mysliveckému
posedu a vystupuje se na ni po žebříku. Je z ní zajímavý výhled
na údolí Desné.

Oslava 10. narozenin Vikýrka

Podzim ve Vikýrku se nesl v duchu oslav. RC Vikýrek oslavilo
10 let od svého vzniku. Nechyběla velkolepá oslava s dortem,
soutěžemi pro děti, DJ, klaunem, fotokoutkem, malováním na
obličej a mnoho další zábavy. V rámci oslavy proběhl i křest
knížky „Putování se Skřítkem Vikýrkem“.
Turisté dále pokračovali na Volyňskou skálu a kousek od ní na
vyhlídku Mrtvý muž, kde posvačili. Z vyhlídky je překrásný výhled na Nízký Jeseník a rýmařovskou stranu hor. Další část cesty
vedla Malínskou roklí, kterou občané sestoupili kolem potůčku
a skal na horní konec Nového Malína a kolem přehrady Krásné
došli do Vikýřovic. Trasa měřila 22 km.
Ve čtvrtek, 29. 11. 2018, uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice a knihovna Vikýřovice besedu s Ing. Jaroslavem Kulíškem, který se v roce 1998 zúčastnil jako pozorovatel OSN mise
v Gruzii a byl zajat jako rukojmí rebely, kteří chtěli svrhnout úřadujícího prezidenta. Pan Kulíšek vyprávěl občanům zajímavým
způsobem o cílech této mise, o podstatě konﬂiktu, který vyvolal
útok na vedení sídla mise a zajatí čtyř rukojmích, o vyjednávání
s vládními i nevládními organizacemi o podmínkách propuštění
rukojmích a o svém útěku ze zajetí. Besedu doprovázela krásně
zpracovaná prezentace a pan Kulíšek také přinesl řadu materiálů, knih a letáčků o životě a činnosti legionářů a ozbrojených sil
v ČR. Beseda se všem účastníkům líbila.

T
130.
K

M

Křest knížky „Putování se Skřítkem Vikýrkem“

Dále RC Vikýrek rozjelo velký projekt Na správné cestě podpořený z Nadace Sirius. V rámci projektu probíhá série přednášek
na téma týkající se rodičovství a dětí. Uskutečnily se např. přednášky na téma Jak podpořit vývoj dětí od narození do dvou
let, Nejde o to vyhrát, ale zasmát se a zažít spoustu zábavy,
Když to doma neklape, Jak podpořit komunikaci mezi sourozenci, a další. Součástí tohoto projektu je i Poradna RC Vikýrek,
kde můžete zcela bezplatně využít služeb psychologa.
Rovněž se uskutečnila přednáška známé odbornice na výživu
Margit Slimákové, tentokrát na téma Zdravá výživa pro děti.
Dalším přednášejícím byl Petr Zahradník na přednášce Jak vychovat chlapečka, jak vychovat holčičku, kde jsme řešili mimo
jiné i rozdíl v psychomotorickém vývoji holčiček a chlapců.
Z akcí pořádaných pro rodiče s dětmi pak stojí za zmínku veselý
průvod světýlek „Uspávání skřítků“ spojený s výrobou lampionů, který se uskutečnil 28.10. Na své si přišly i maminky, co
rády tvoří, tentokrát jsme vyráběly adventní dekorace, konkrétně vánoční věnce.
Začátkem prosince také již tradičně nechyběl Mikuláš s čertem
a andělem, kteří potěšili všechny hodné děti.

V

Výstavu s příznačným názvem „Je to chůze po tom světě aneb
turistika dříve a dnes“ připravil šumperský odbor Klubu českých
turistů ve spolupráci se silničním muzeem a za pomoci výpůjček
z řad svých členů, soukromých sběratelů, ze sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku, archívního fondu Okresního archívu
Šumperk atd. Výstava, mapující především bohatou historii turistiky v našem regionu, připomene i současnost činnost KČT.
Navštívit ji můžete až do konce února příštího roku.
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S A W I K
V roce 2018 se náš spolek SAWIK Vikýřovice z. s. jako každý rok
účastnil volejbalových turnajů napříč obcemi údolí Desné. Naším
nejlepším výsledkem byly dvě první místa, a to v měsíci dubnu
na volejbalovém turnaji Sokola Sobotín a na domácím turnaji SAWIK CUP 2018 v měsíci listopadu. Již tradičně členové našeho
spolku vypomáhali na maškarním karnevalu ZŠ Vikýřovice, který
si každý z účastníků velice užil. V měsíci listopadu proběhl 7. ročník SAWIK CUPU, kterého se účastnilo včetně našeho družstva
dalších pět týmů z okolních obcí, letošním vítězem se stalo domácí
družstvo SAWIK Vikýřovice. 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 2019.

V měsíci září se opět rozběhly tréninky v tělocvičně. Děti trénují
v pondělí a ve čtvrtek a dorostenci a muži v pondělí a pátek.
S novou sezónou začaly i soutěže. Dorostenci hrají 2. ligu dorostenců Olomouckého kraje a muži hrají Olomoucký přebor mužů.
Už odehráli polovinu turnajů a další je čekají v novém roce.

David Vojáček

V multifunkčním sportovním centru v Libině jsme pořádali dva
turnaje a další budeme pořádat v lednu a v dubnu. Turnaje musíme pořádat v Libině, protože na soutěž mužů a dorostenců je
tělocvična ve Vikýřovicích malá.
Mladší žáci hrají každý měsíc Zábřežskou ﬂorbalovou ligu
(ZFL). Naši nejmenší hrají taky ZFL, ale ti mají jednotlivé turnaje. Už odehráli turnaj v Postřelmově a skončili na krásném
třetím místě. Příští rok je čekají další turnaje.
Začátkem prosince nás na tréninku navštívil Mikuláš, anděl a čert.
Dětem přinesl sladkosti, zastřílel si s nimi na branku, zahrál ﬂorbal a ty nejzlobivější chtěl čert odnést do pekla.
5. ledna nás čeká domácí turnaj pro nejmenší děti ve Vikýřovicích. Všechny Vás srdečně zveme. Přijďte povzbudit naše děti
a vytvořit jim tu pravou soutěžní atmosféru.

S

PRO FIT V

Již osm let nabízí spolek široké veřejnosti pestré sportovní vyžití.
Kdo si chce udržet nebo zlepšit kondici, má z čeho vybírat. Jedenkrát týdně se Marie Zlámalová se seniory věnuje zdravotnímu
cvičení. Dvakrát týdně vede Šárka Brhelová pro zájemce kalanetiku a jedenkrát týdně cvičení na míčích. Hana Ruprichová dvakrát
týdně pomáhá formovat těla při cvičení tae-ba. Jedenkrát týdně
Kateřina Ščučková předcvičuje na trampolínkách. V průběhu týdne se těchto sportovních aktivit zúčastní cca 100 cvičících.

Silvie Cikrytová

Příjemné proži Vánočních svátků
a vše nejlepší v novém roce 2019
přejí
hráči a členové
ﬂorbalového týmu
FBC Vikýřovice
Vedení spolku touto cestou děkuje všem cvičitelkám, které se
ochotně a pilně připravují na hodiny a stále na sobě pracují a zvyšují si kvaliﬁkaci.
Kromě pravidelných týdenních aktivit pořádá spolek čtyřikrát
do roka sobotní dopoledne pro veřejnost.
V klubovně spolku si zájemci mohou zahrát stolní tenis nebo si
zaběhat na běžeckém páse. Spolek hospodaří s ﬁnančními prostředky, které tvoří členské příspěvky, vstupné a dotace od obce.
V roce 2018 spolek obdržel od obce Vikýřovice 15 000 Kč, které
využil na nákup cvičebních pomůcek a na pronájem sportovišť.
V průběhu roku členky spolku navštěvují seniory v domě s chráněnými byty. V létě všichni společně posedí u táboráku, na Vánoce u stromečku a zazpívají si koledy. Přijďte si zacvičit i vy. Pohyb je život.
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Marie Zlámalová, předsedkyně spolku
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Družstvo mužů Vikýřovic úspěšně zakončilo podzimní část sezóny okresního přeboru, kdy jako nováček soutěže zaujímá
druhé místo za Spartakem Loučná nad
Desnou. Jako velký úspěch se dá v letošní
sezóně považovat účast v okresní části poháru, kde se nám dařilo a vybojovali jsme
účast ve ﬁnále Šumperského poháru, a to
i přesto, že jsme vstupovali do soutěže
jako nejhůře postavený tým z III. třídy.

P

Š

2018

TJ S

Předkolo pohárového utkání dne 8. srpna vyústilo s papírově
silnějším mužstvem SK Bludov do napínavého konce. Bezbrankový poločas vystřídal druhý poločas, kde utkání skončilo nerozhodně 1:1. Následovalo penaltové střílení, kdy v sedmé sérii
Vikýřovice rozhodli o postupu. Penaltový rozstřel skončil 6:5 ve
prospěch Vikýřovic.
V následujícím 1. kole poháru dne 22. srpna po nerozhodném stavu 0:0 ze základní části znovu muži dokázali, že mají pevnější
nervy v penaltovém rozstřelu, a SULKO Zábřeh zdolali v poměru
5:4 a vybojovali postup do dalších bojů.
2. kolo okresního poháru proběhlo dne 5. září. Muži Vikýřovic
vyzvali družstvo Sokola Leština k vzájemnému změření sil. I ve
značně oslabeném týmu Vikýřovic se podařilo odvrátit nepříznivý
stav 2:0 a v 86. minutě gólem Jirky Uvízla a v 90. minutě gólem
Jirky Kužílka přivedli utkání do nerozhodného stavu 2:2. Tím se
dostalo jako již tradičně k rozhodnutí v penaltovém rozstřelu, kde
jsme se stali šťastnějším týmem v poměru 3:4 a vybojovali jsme
postup do ﬁnále.
Finále poháru se odehrálo na domácím hřišti dne 10. října 2018
proti papírově silnějšímu FK Mohelnice, která ještě v loňském
roce hrála MSFL. Finálový zápas se již od začátku vyvíjel ve
prospěch favorita z Mohelnice. Konečným výsledkem 1:9 se zaslouženě vítězem stal klub FK Mohelnice.
Překvapením letošního pohárového ročníku se jistě stal náš
klub, který se do poháru přihlásil z III. třídy a dokázal postoupit
do ﬁnále i přes kvalitní soupeře z vyšších tříd.
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I nadále je naší prioritou ve fotbalovém oddílu věnování se mládeži a naše nastavené hodnoty se osvědčují a počet dětí, které mají
zájem hrát fotbal, narůstá, a to nás velice těší. Díky tomu jsme
v letošní sezóně mohli obnovit družstvo starších žáků a tím rozšířit družstva mládeže na čtyři. V současné době se do ročníku
2018/2019 přihlásili družstva mladší přípravky pod vedením
trenéra Jirky Kužílka, starší přípravky pod vedením trenéra Daniela Rupricha, mladších žáků pod vedením trenéra Romana
Ščučky a starších žáků pod vedením Zdenka Kamlara.
Momentálně probíhá zimní příprava v tělocvičně u ZŠ Vikýřovice a po novém roce se přidají tréninky ve cvičebním sálku pro
rozvoj všestrannosti a koordinace dětí. Pro zimní přípravu jsou
v plánu metodické tréninky za účasti lektorů trenérů mládeže
Fotbalové asociace ČR (FAČR). V lednu plánujeme společný
trénink a setkání s rodiči a ukázku dovedností jejich dětí.
V kalendářním roce 2018 jsme dokázali, že to s fotbalem ve
Vikýřovicích myslíme vážně a podařilo se nám zvednout družstvo mužů z „pralesa“ III. třídy a hrát na pěkné úrovni v soutěži
okresního přeboru. V tomto roce se nám podařilo rozšířit družstva mládeže a dalším krokem je snažit se doplnit družstvo dorostu, které bezpochyby ve Vikýřovicích chybí. To je náš cíl do
dalšího období. Dále bych chtěl poděkovat našim fanouškům,
hráčům, trenérům a všem, co se na fotbale ve Vikýřovicích podílejí, za jejich ochotu a čas. Poděkování patří i obci Vikýřovice,
MŠMT, Olomouckému kraji, FAČR a sponzorům za jejich
podporu v roce 2018.
S úctou vedení TJ Sokol Vikýřovice
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Již je tomu dva a půl roku, 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.
Počasí nám přálo. Turnaje se zúčastnilo 14 dvoučlenných družstev. Vítězi
3. ročníku se stali Radek Doubrava a Jiří Jelínek. Přišlo i mnoho příznivců, kteří se jen dívali a přišli si zavzpomínat. Ceny pro vítěze věnoval,
dnes již senátor, Miroslav Adámek.
Pokud máte chuť, můžete si přijít zatrénovat na pétanque hřiště a zahrát si
s námi. Za příznivého počasí se sejdeme mezi vánočními svátky a uspořádáme menší turnaj. Šumperáci Vás zvou na hřiště pod „Kauﬂandem“
nebo za „Metrou“. Scházejí se vždy ve čtvrtek od 14 hodin.
11

Z kulturního života obce / Obec informuje
V
12
Amatérští běžci se postaví na start svého posledního běžeckého
závodu letošního roku. Vikýřovická 12 odstartuje na silvestra
31.12. v 11:00
na fotbalovém
hřišti ve Vikýřovicích.
„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 přinese výrazné změny. Zázemí závodu se přesune na fotbalové
hřiště do Vikýřovic, kde bude více prostoru a lepší sociální zázemí pro závodníky.
Změnou tak logicky prošla i trasa závodu. „Snažili jsme se zachovat maximum
z původní trasy, ale nějaké změny jsme udělat museli. Celková délka a náročnost závodu se ale prakticky nezmění,“ dodává Pavel Směšný. Mezi další novinky
letošního ročníku patří také elektronická časomíra a rozšíření kategorií. Chybět
nebudou ani sportovní čelenky, které letos dostane prvních 200 přihlášených závodníků jako dárek.
Veškeré informace ohledně závodu naleznete na webových stránkách
www.vikyrovicka12.cz a aktuální dění můžete sledovat na facebookové
stránce závodu.

SDH V
6. října proběhla dětská soutěž Soptík, která se konala v Šumperku na Tyršově stadionu. Tato soutěž patří i bezesporu mezi
nejprestižnější závody z našeho okresu a letos se jí zúčastnilo
necelých 500 dětí nejen od nás, ale z okresů celé republiky.
Monika Dušková z našeho družstva mladších skončila na 10. místě
mezi děvčaty z celé republiky. Vzhledem ke konkurenci je to
krásné místo. Tímto jí k úspěchu gratulujeme.
Další naší akcí, kterou jsme připravili, je pečení perníčků. Je
to odměna pro naše děti za jejich celoroční snahu a trénování.
Letos jsme z perníkového těsta dělali stromečky, které si každý musel sám vyrobit a ozdobit. Mimo to jsme dělali klasické
vykrajovánky.

Plánujeme
5. ledna 2019 – Výroční schůze
2. března 2019 – Hasičský ples,
který se bude konat v kulturním centru v Rapotíně

SDH Vikýřovice přeje všem krásné Vánoce
plné štědrosti, pohody, lásky a klidu
a v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních
a pracovních úspěchů.

A

ť láska světem vládne
a nejen dnešní den,
ať všechno špatné padne
a život je krásný sen.
Jménem redakční komise
přejeme krásné Vánoce
a mnoho úspěchů
v novém roce

2019.
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