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Vážení spoluobčané,

Obec Vikýřovice tímto děkuje
Skupině ČEZ za finanční podporu ve výši 20 000 Kč akce
Rozsvícení vánočního stromu
ve Vikýřovicích, která se uskutečnila ve čtvrtek 28. listopadu
u MŠ na ulici Ke Splavu.

už nastává vánoční čas. Období, kdy bychom měli zapomenout na starosti a užívat si vánoční atmosféru plnými doušky. Setkání s nejbližšími, smích, procházky, zapalování svíček a samozřejmě cukroví
a pohádky, to vše nás během Vánoc doprovází. Radujme se i z maličkostí, a to nejen během vánočních
svátků, ale během celého roku.
Jménem obce Vikýřovice Vám přeji vánoční svátky plné pohody, lásky a úspěšné vykročení
do nového roku 2020.
Pavla Dudková
Místostarostka
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INFORMACE K MÍSTNÍM
POPLATKŮM V ROCE 2020

Žádáme občany, aby s úhradou všech místních poplatků vyčkali
na poštovní poukázky, které budou všem poplatníkům poplatku
za komunální odpad a všem poplatníkům poplatku ze psů doručeny v průběhu měsíce ledna, popř. února 2020.
Nadále zůstává možnost hradit poplatky v hotovosti do pokladny
na Obecním úřadě Vikýřovice.

Zastupitelstvo obce Vikýřovice na svém zasedání dne 18.11.2019
vydalo tyto obecně závazné vyhlášky:
- OZV č. 01/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vikýřovice
- OZV č. 02/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“).
- OZV č. 03/2019 o místním poplatku ze psů (dále jen „poplatek ze psů“)
- OZV č. 04/2019 o místním poplatku z pobytu (dále jen
„poplatek z pobytu“)

POPLATEK Z POBYTU
Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2020, ruší místní
poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (v naší obci nebyl stanoven) a poplatek z ubytovací kapacity. Tyto místní poplatky jsou
nahrazeny novým typem poplatku, a to poplatkem z pobytu.
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po
sobě jdoucích kalendářních dnů. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášena. Poplatek z pobytu je zaměřen
na krátkodobé pobyty vesměs rekreační a turistické povahy.
Poplatek z pobytu není podmíněn pobytem v zařízení určeném
k poskytování přechodného ubytování, ale vztahuje se také na
ubytování v soukromí. Poplatek z pobytu se vztahuje také na
umožnění stanování na zahradě či krátkodobé ubytování v bytě
v rámci sdílené ekonomiky apod.
Poplatek z pobytu odvádí za poplatníka plátce, tj. ten, kdo poskytuje ubytování.
Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

Všechny tyto obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na webu
obce www.vikyrovice.cz a současně jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Doporučujeme občanům, aby těmto vyhláškám věnovali náležitou pozornost. Účinnost všech obecně závazných
vyhlášek je od 01.01.2020.

POPLATEK ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Sazba poplatku
Sazba poplatku za komunální odpad pro kalendářní rok 2020
činí 336 Kč, což je o 12 Kč více než doposud.
Poplatek platí:
- fyzická osoba přihlášená v obci,
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Sazba poplatku
Vyhláška č. 04/2019 o místním poplatku z pobytu stanoví sazbu
poplatku 5 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne
jeho počátku.
Bližší informace o poplatku z pobytu jsou uvedeny ve výše uvedené vyhlášce.
V případě dotazů k místním poplatkům se obracejte na paní
Jarmilu Pospíšilovou, tel.: 583 213 146 nebo 607 244 027,
e-mail: pospisilova@vikyrovice.cz

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 8. 2020.

Pracovní doba v období
vánočních svátků na Obecním
úřadě Vikýřovice

POPLATEK ZE PSŮ
Sazba poplatku
Sazba poplatku ze psů zůstává ve stejné
výši jako doposud, a to za kalendářní
rok 200 Kč za každého psa.

(pouze podatelna, ohlašovna pobytu, poplatky)

PONDĚLÍ 23. 12. 2019: 8.00 – 12.00 hodin

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto
poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území
České republiky.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31.3.2020.

PÁTEK 27. 12. 2019: ZAVŘENO
PONDĚLÍ 30. 12. 2019: 8.00 – 12.00 hodin
ÚTERÝ 31. 12. 2019: ZAVŘENO
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Probíhající realizace prací na řece Desné v rámci ukončení
roku ﬁnišuje. Dokončují se rozestavěné objekty na stavbě jezu
u „Výzkumáku“ a provádějí se zabezpečovací práce rozestavěných částí, tak aby bylo možné je v jarních měsících dokončit.
Zvyšují se a opevňují břehy provizorními konstrukcemi proti
případným velkým průtokům při rychlém tání, popřípadě průchodu ledových ker a vzniku jiných ledových jevů apod. Takto
se zajišťují i břehy tam, kde již nějaké práce proběhly a bylo
nutné je snížit z důvodů zakládání základových vrstev hrází
a zdí a nebyly dokončeny. Než stavbaři opustí staveniště a zahájí vánoční přestávku, budou všechn y zabezpečovací práce
dokončeny. Stavbaři opustí staveniště v týdnu před Vánocemi
a vrátí se v průběhu ledna 2020. Staveniště ale opuštěné úplně
nezůstane, bude zde probíhat dohled a kontrolní činnost tak, aby
se zabránilo vzniku jakýchkoliv případných škod a závad.
Bohužel musíme informovat i o jedné špatné zprávě. Při dokončování rekonstrukce mostu na ulici U Hájenky došlo ke vzniku
technických potíží na rapotínské straně, které zabránily dokončení celé akce a zprůjezdnění mostu do konce roku, jak jsme
avizovali. Stavba jako celek je tedy zakonzervována ve stádiu
před dokončením nájezdových ramp. Na vyřešení problému se
intenzivně pracuje a je předpoklad, že stavba mostu jako celku
bude dokončena a zprůjezdněna do konce dubna 2020.
Také máme i pozitivní zprávy. V průběhu druhé dekády prosince budou dokončeny a zprůjezdněny oba rekonstruované mosty,
a to přes Losinku v Rapotíně a přes Desnou mezi Rapotínem
a Petrovem nad Desnou. Ihned poté se rozeberou zpevnění mostů na objízdných trasách a doprava se na čas vrátí do normálu.

Ale opravdu jen na čas. V jarních měsících proběhne ještě jedna
demolice a výstavba nového mostu přes řeku Desná, a to u kostela v Rapotíně. Dopravní propojení po dobu výstavby pro pěší
bude vyřešeno vybudováním přechodu toku provizorní lávkou
nad tímto mostem. K dispozici pro pěší bude také lávka přes
řeku Desná na ulici Rybářská do povodňového parku na rapotínské straně s průchodem ke kostelu v Rapotíně. Tato lávka je
v současné době před dokončením.
V příštím roce se stavební činnosti a hlavně provoz vozidel stavby
po místních komunikacích na území naší obce podstatně zvýší.
Budou dokončovány letos započaté stavební úseky a nově se otevřou úseky dalších zdí a hrází především na ulici Rybářské.
Toto je velice zjednodušený přehled hlavních činností, které se
v rámci realizovaných protipovodňových opatření dotýkají především našich občanů v horní části obce. V plánu je i realizace
obdobných staveb v dolní části obce. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace na část protipovodňových opatření
v úseku mostu u Jirsáka až po splav u „Výzkumáku“. Na jejím
základě proběhne stavební řízení o povolení stavby. Také proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Poté se s projektem pokusíme získat spoluﬁnancování z některého z dotačních
programů. Pokud vše proběhne bez nějakých podstatných problémů, je předpoklad, že po dokončení právě realizované etapy
protipovodňových opatření začneme plynule realizovat zřejmě
v průběhu roku 2021 tu další.
Miroslav Krňávek
stavební a investiční technik

I
Rekonstrukce odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, Vikýřovice
Stavbu prováděla ﬁrma Ekozis spol. s.r.o., Na Křtáltě 980/21, 789 01 Zábřeh.
Stavba byla dokončena v daném termínu a hodnota stavby dle smlouvy je 1 044 709 Kč.
V roce 2019 poskytnul Olomoucký kraj Obci Vikýřovice dotaci ve výši 42 000 Kč za účelem pořízení taženého vertikutátoru na údržbu sportoviště. Obec Vikýřovice z vlastních zdrojů uhradila
částku 42 900 Kč.
Ing. Ivana Pospíšilová

H
22. listopadu přebrali dobrovolní hasiči nový dopravní automobil
VW Crafter. Byl pořízen za ﬁnanční podpory Ministerstva vnitra
– GŘ HZS, Olomouckého kraje a Obce Vikýřovice. Je to náhrada
za vysloužilou Avii. Doufáme, že bude spíše odpočívat na hasičské
zbrojnici než vyjíždět k požárům. Což, jak předpokládáme, je jistě
i přání všech občanů obce.
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Bude to velká změna, která si vyžádá
hodně trpělivosti, jak ze strany cestujících,
tak místních obyvatel. Kvůli výstavbě
dopravního terminálu bude šumperské
autobusové nádraží přemístěno na náhradní
plochu do ulic Jeremenkova, Fialova
a E. Beneše. Den D nastane 13. ledna
2020, autobusy by se měly vrátit zpět do
konce listopadu 2020.
Poté, co začne náhradní stání pro autobusy fungovat, bude provoz ve Fialově ulici
jednosměrný, vjezd bude povolen pouze
autobusům dopravní obsluhy, umožněno bude i zásobování. Celkem zde bude
sedm stání pro autobusy, cestující budou
mít k dispozici přístřešky. Výstupní zastávky budou v Jeremenkově ulici, nástupní ve Fialově a ulici E. Beneše. Ulice
na sebe navazují, přestupy jsou odhadovány do 5 minut. Stejnou maximální dobu bude trvat přestup z vlakového nádraží. I z důvodu této časové prodlevy budou pozměněné jízdní řády, autobusy pojedou o několik minut dříve, aby lidé měli čas na přestup.
Pro provizorní autobusové nádraží město Šumperk zvolilo nejbližší možnou lokalitu, která je vzdálená zhruba čtyři sta metrů od
vlakového nádraží. Cestující budou na místě informovat pracovníci ČSAD, dopravu budou korigovat městští strážníci v součinností
s Policií ČR.
Provoz informační kanceláře, WC pro veřejnost a zázemí pro řidiče bude po celou dobu zachováno v původní výpravní budově autobusového nádraží.
Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového nádraží společně s prostorem přednádraží promění v moderní dopravní terminál. Součástí areálu bude rozsáhlé parkoviště, odstavné plochy pro autobusy. Chybět zde nebudou moderní informační tabule, chytré lavičky,
cyklo věž pro více než stovku kol a další mobiliář. Na autobusovém nádraží, jehož rekonstrukce odstartuje v roce 2020, vzniknou
nové zastřešené nástupní ostrůvky, prostor bude bezbariérový a zabezpečený kamerovým systémem. Celé autobusové nádraží bude
pokryto bezplatnou wiﬁ sítí. Poslední novinkou, kterou odhlasovali šumperští zastupitelé, budou zelené střechy jak na zastávkách,
tak na výpravní budově, součástí projektu je i záchytná jímka na dešťovou vodu.

N

V

Již šestnáctým rokem spravuje
Obecní knihovnu ve Vikýřovicích paní Květoslava Havlíčková. Nepůjčuje jen knihy,
ale také organizuje nejrůznější
přednášky a workshopy. Prostory knihovny také propůjčují
zázemí odpolednímu klubu pro
předškoláky, tvořivým dílnám,
školní čítárně nebo schůzkám
sociální a kulturní komise. Nejen za perfektní chod knihovny a organizaci doprovodných
akcí si Květoslava Havlíčková
11. října převzala ocenění za
Nejlepšího neprofesionálního
knihovníka Olomouckého
kraje 2019. Jménem všech spokojených čtenářů a návštěvníků knihovny bychom jí
chtěli k tomuto titulu pogratulovat!
4

Z kulturního života obce / Obec informuje
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 2020 (předem prosím zvažte, v kterém čísle by bylo
nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

J

Vše nejlepší!

:

Lubomír Martinák 75 let | Jarmila Žitná 81 let
Hana Smolková 70 let

K
Dne 21. září 2019 vyrazili příznivci muzikálů do Prahy. Navštívili
na Výstavišti v Holešovicích divadlo Goja Music Hall, kde zhlédli
muzikál Čarodějka – neuvěřitelný příběh čarodějek ze země Oz.
V roce 2020 se opět vydáme na některý z muzikálů do Prahy, do
olomouckého divadla na činohru, senioři pojedou na svůj oblíbený zájezd a v prosinci se vypravíme do Polska, podívat se
na předvánoční Wroclav. Vyzýváme proto spoluobčany, aby své
tipy na divadelní hry, muzikály a zájezd pro seniory zasílali na
email: info@zsvikyrovice.cz.

Z
V sobotu dvanáctého října jsme navštívili Moravské divadlo
v Olomouci. Zde jsme zhlédli činohru Postřižiny. Všichni dobře
známe ﬁlm stejného názvu, který v roce 1980 natočil režisér Jiří
Menzel. Divadelní úprava tohoto díla se nám všem moc líbila. Potleskem jsme všichni nejvíce ocenili herecký výkon strýce Pepina.
Rozešli jsme se z divadla na jeho radu „Pokud se nudíte, kupte si
medvídka mývala“. Divadla se zúčastnilo 39 občanů, kteří si před
představením odpočali u kávy nebo dobrého vínka. Tuto akci opět
připravila Kulturní a sociální komise při Radě obce Vikýřovice.

V
Dne 18. října jsme přivítali do obce Vikýřovice 7 dětí.
Zleva Rozálie Procházková, Viktor Kováč, Lukáš Flachs, Nela
Ryšavá, Eliška Brýdlová, Lukáš Mangl, Miriam Němcová

Letochová Jana

V
Ve čtvrtek 24. října 2019 proběhla v Galerii Zámeček Vikýřovice vernisáž výstavy šperků paní Renáty Kašparové. Vernisáž navštívilo cca 40 osob. Vystavené šperky si zájemci mohli prohlédnout ještě od 25. do 27. října 2019. A bylo na co se dívat. Akce byla
ﬁnančně podpořena obcí Vikýřovice a Olomouckým krajem.

P
V neděli 10. listopadu 2019 se v 15.00 hodin uskutečnilo Podzimním setkání seniorů v sále Penzionu Trámky ve Vikýřovicích.
V rámci programu vystoupil pěvecký sbor ZŠ a MŠ Vikýřovice s písněmi z projektu Děti světa. K tanci a poslechu hrálo duo Veselá
dvojka. Setkání se zúčastnilo 61 osob.

K
Po prázdninách do knihovny zavítal velký počet čtenářů, a to jak dětských, tak dospělých. Do knihovny byly zakoupeny nové
knihy a také byly dovezeny knihy z výměnného fondu. Jako každý rok přicházejí děti z MŠ Vikýřovice a společně pokračujeme
v celoročním projektu Pohádkové bytosti. Letos to byl Kašpárek rolnička a maňáskové divadlo. V listopadu jsme se ve spolupráci
se Základní školou Vikýřovice zúčastnili akce Město čte knihu. V knihovně proběhla také beseda s Janou Burdovou pod názvem
Bylinky a koření v kuchyni. Konec roku ukončíme setkáním rodičů a dětí nad adventním tvořením. Všem čtenářům přeji krásné
vánoční svátky a šťastný nový rok 2020.
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Turistický projekt Jesenické návraty se narodil náhodou a samotní
autoři ani ve snu netušili, jaký bude
mít dopad na turistiku v Jeseníkách. Po necelém roce existence je
výrazným a vyhledávaným portálem s tipy na zajímavé výlety.
„Nápad na Jesenické návraty nám
vnuknuli samotní turisté, kteří si
často kladou otázku, kam se vypraví na výlet. Vytvořit však takovýto životaschopný projekt bez
lásky k přírodě a pořádné práce
dle mého názoru nikdy nejde,” popisuje začátky autor ideje, občan
Vikýřovic Zdeněk Juruš. „Před
samotným spuštěním projektu byl
velmi důkladně vybrán kolektiv,
bez kterého by se motor Jesenických návratů nikdy nerozjel.
Mimochodem je to výborná parta. Společnost TV-VIDEOPRODUKCE s.r.o., která je majitelem projektu, pak celý provoz a výrobu ﬁlmů zaplatila,“ dodává.
Jesenické návraty byly široké turistické veřejnosti oﬁciálně představeny loni v listopadu a prezentují jednotlivá turistická místa či
ski areály včetně detailního mapování tras, a tak se snaží velkou mírou inspirovat k výletům. Navštívit můžete nejen samotný web
Jesenických návratů www.jesenickenavraty.cz, ale také jeho sociální sítě, kde můžete s autory či dalšími fanoušky čile komunikovat.
O kvalitách projektu svědčí i spolupráce jeho pracovního týmu s CHKO Jeseníky, horskou službou, šumperským děkanátem či se
Sdružením cestovního ruchu Jeseníky. „Nabídnout spolupráci těmto institucím pro nás bylo velmi důležité. Musím říct, že nás až
překvapila jejich kladná reakce,“ popisuje pracovní zákulisí vedoucí projektu Igor Mondek z Nového Malína. Veškeré získané prostředky ze spolupráce jsou využity k natáčení dalších tras po celém masivu Hrubého a Nízkého Jeseníku, Rychlebských hor nebo
Kralického Sněžníku.
I když Jesenické návraty nemají ještě ani rok, tak díky skvělým fanouškům získali první místo v kategorii novinka v cestovním ruchu
v anketě Ceny Olomouckého kraje.

T
Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
9. a 23. ledna
Kompozitní obaly
9. ledna

Sběrné nádoby na jedlý olej a tuk
Na stanovištích kontejnerů na separovaný odpad byly umístěny nádoby na sběr
jedlého oleje a tuku na ulicích:
Petrovské – u obecního úřadu, Školní, Okružní, Rybářské – trafo, Krátká. Odpad
musí být v důkladně uzavřených plastových (PET) lahvích, které vhodíte do
otvoru nádoby. Do nádob dávejte pouze kuchyňské oleje.
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s pastelkami a drobnou sladkostí. Doufáme, že se jim odpoledne
strávené ve škole líbilo a už se těší na zápis do první třídy.
Mgr. Lucie Sojková

Již třetím rokem působí v naší obci MŠ Ke Splavu, odloučené
pracoviště ZŠ a MŠ Vikýřovice. Tato školka je přizpůsobena pro
nejmladší děti ve věku 2 až 3 let. Začínáme adaptací dětí, kdy
si zvykají na odloučení od rodičů a soužití s dalšími dětmi a dospělými. Dnes jsou již děti navyklé na prostředí MŠ, kamarády
a postupně spolupracují při všech aktivitách. Spolu s rodiči již
splnily první úkol pro princeznu – vytvořily postavu Kašpárka.

H

UŽ JE TU ZAS VÁNOČNÍ ČAS
Rok utekl jako voda a pomalu se nám zase blíží nejkrásnější
svátky plné vůně jehličí, voňavého cukroví a krásných zážitků
s našimi nejbližšími.
Letos jsme si tento krásný čas zpestřili společnými chvílemi při rozsvícení vánočního stromu u MŠ Ke splavu. Poprvé zde všechny
naše děti vystoupily s pásmem vánočních písní, říkadel a koled.
28. 11. 2019 proběhla v naší MŠ akce – Rozsvícení vánočního stromu, která se konala za ﬁnanční podpory Obce Vikýřovice a skupiny ČEZ. Vystoupily děti z obou MŠ s koledami
a zimními básničkami. Výzdobou přispěl i vyrobený betlém, na
kterém se podílely děti z MŠ. U něho nás přivítal hodný andílek.
Rozdával dětem vánoční psaníčka, na která si za pomoci rodičů
nakreslily nebo napsaly svá tajná přání pro Ježíška. Pak jej vhodily andílkovi do andělské schránky.
Vánoční atmosféru dokreslil svým hudebním vystoupením i pěvecký sbor LOUČŇÁČEK pod vedením pana ředitele Petra Lukáše ze ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou.
Vánoční strom se rozzářil kouzelnými světýlky a všichni přítomní rozechvěli své hlásky koledou Štědrý večer nastal… I bez
bílé sněhové pokrývky a padajících vloček dětem nezmizel ve
tváři jejich úsměv a radost z očekávaných Vánoc plných dárků
a překvapení. Může být něco víc?
Akce se vydařila a rodiče odcházeli spokojeni.

Je lidový svátek, který má svůj původ v Irsku a nejvíce je oslavován v zemích, kde se mluví anglicky. Symbolem tohoto svátku je vyřezávaná dýně se zapálenou svíčkou. Postupně si získává oblibu i u nás, kdy se stává jakousi předzvěstí svátku Všech
svatých neboli Dušiček. I na naší škole se začíná pomalu stávat
tradicí, že si žáci nosí do školy dýně různých tvarů a velikostí.
24. října se pak společně s pedagogy pouští do práce. Každý si
přeje, aby právě jeho dýně byla něčím zajímavá a originální. Že
dlabání a vyřezávání je pořádná fuška, se přesvědčili všichni.
Výsledek stál ale za to. Oranžové plody podzimu se postupně
proměnily ve strašidelné i legrační obličeje, které ozdobily prostory
školy a pomohly tak vytvořit příjemnou podzimní atmosféru.
Lenka Skálová

Zapsala Pešková Irena, Radmila Beranová

C
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V listopadu navštívil naši základní školu alpský lyžař a mnohonásobný mistr České republiky Ondřej Bank. Byli jsme rádi, že přijal naše pozvání, neboť tento rok u nás probíhá celoroční projekt
Sporty. Nejprve žákům vyprávěl o vztahu ke sportu, když byl ještě
malý. V té době se na sportovní dráhu připravoval pod vedením
otce, později pod vedením bratra Tomáše Banka. Podělil se s námi
i o zážitky ze své úspěšné kariéry. Následně s žáky rozebíral, o jaké
sporty mají zájem a jaké provozují. Diskuse probíhala velice uvolněně. Při odchodu byl náš host požádán žákyní o podpis a po pár
okamžicích to vypadalo, že Ondra Bank z naší školy již neodejde.
Jsme velmi rádi, že nám věnoval svůj čas a těšíme se na další zajímavá setkání s významnými osobnostmi nejen z oblasti sportu.

Ani letošní rok nebyla porušena dlouholetá listopadová tradice,
při které jsou do Základní školy ve Vikýřovicích pozvány děti
předškolního věku a jejich rodiče. Budoucí prvňáčci si nejdříve
prohlédli tělocvičnu, školní jídelnu a jednotlivé třídy. Zatímco rodiče byli seznamováni s chodem školy, děti si poprvé vyzkoušely,
jak se sedí ve školních lavicích a jakým způsobem probíhá výuka.
Na jednoduchých otázkách si ověřily své znalosti, s paní učitelkou provedly některá rytmická cvičení a s velkým nadšením pracovaly také na interaktivní tabuli. Na závěr si zazpívaly několik
známých písniček. Za svou snahu byly odměněny omalovánkou
7
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Každému nástroji je věnována jedna nebo dvě strany knihy.
Krátké vyprávění od Ilji Hurníka je doplněno veselou básní od
Václava Fischera. Ilustrace ke knize nakreslil výtvarník Karel
Franta. Knihu doprovází dvě krátkohrající gramofonové desky
se zvukovými ukázkami. Kniha se brzy stala běžnou pomůckou
při výuce v základních školách. Lze ji považovat za příklad multimediálních výukových pomůcek v češtině s kombinací textu,
básní, hudby a obrazu. V četbě z této knížky žákům pomohli
rodiče, prarodiče a přátelé školy.

Dne 28. listopadu 2019 proběhlo v první třídě dlouho očekávané
Pasování prvňáčků. Žáci se už od rána těšili, jak vše ukážou
rodičům. S nadšením předvedli, že umí číst písmenka, slabiky
i slova. Z rybníku si vylovili rybu s příkladem, který všichni
hladce vypočítali. Nezalekli se ani zpívání v angličtině. Rodiče
ocenili jejich snahu a žáci zase spoustu občerstvení, které jim
maminky připravily. Žáci si pak odnášeli domů šerpu, drobné
dárky i nový slabikář. Ráno se s chutí pustili do další práce.

Akce školy

Mgr. Jitka Brzobohatá

ZŠ

15. 02. 2020 – Dětský maškarní karneval
25. 03. 2020 – Den otevřených dveří v ZŠ
08. 04. 2020 – Velikonoční jarmark

M

POZOR! Zápis do 1.ročníku základní školy se přesouvá na
3. duben 2020. Více informací naleznete v dalším čísle zpravodaje nebo na webových stránkách školy www.zsvikyrovice.cz.

– Babičky, dědečkové, a nejen oni čtou
dětem ve vikýřovické knihovně

V Ý Z V A

V letošním roce se jednalo o tvorbu Ilji Hurníka – českého hudebního skladatele, klavíristy, hudebního pedagoga, dramatika a spisovatele. Pro děti napsal knihu Od housliček po buben – kniha
o hudebních nástrojích. Knížka, určená pro děti od šesti let, představuje hravou formou tři desítky hudebních nástrojů; kromě běžných smyčcových, dechových, klávesových a bicích i některé méně
obvyklé, jako například kolovrátek, vozembouch a famfrnoch.

Spolek rodičů a přátel ZŠ Vikýřovice se obrací na přátele školy
při zabezpečení „dětské tomboly“ při Maškarním karnevalu,
který se bude konat 15. 02. 2020 v tělocvičně u ZŠ Vikýřovice.
Budeme rádi za jakýkoliv dárek pro děti. Kontakt 604 447 871
nebo zsvikyrovice@seznam.cz.

Až pod stromečkem
rozvážeš mašličku,
ať lásku najdeš v balíčku.
Ve druhém štěstí, klid a pohodu,
ve třetím dobrou náladu.
Překrásné Vánoce
a šťastný nový rok 2020
Vám přeje ZŠ a MŠ Vikýřovice
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Na Charitě Šumperk začaly přípravy Tříkrálové sbírky na rok 2020. V lednu se vydají
desítky koledníků do ulic roznášet radost a připomínat událost příchodu Krista na svět.
Sbírka bude probíhat mezi 1. a 12. lednem 2020.
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 2019 bylo v Tříkrálové sbírce vybráno 871 402 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv darem. V roce 2020 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 najdete na www.trikralovasbirka.cz
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
Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová
koordinátorky Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka proběhne v obci Vikýřovice v úterý 7. ledna 2020 mezi 16. a 19. hodinou.
ÚTERÝ 24. 12. 2019
Štědrý den – Půlnoční mše svatá ve 23.00 hod.
Zazní Josef Schreier: Missa Pastoralis In C
STŘEDA 25. 12. 2019
Slavnost Narození Páně – mše svatá v 9.00 hod.
ČTVRTEK 26. 12. 2019
Svátek sv. Štěpána, 2. svátek vánoční – mše svatá v 9.00 hod.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB
V KOSTELE NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
v Rapotíně
v době Vánoc

NEDĚLE 29. 12. 2019
Svátek Svaté Rodiny – mše svatá v 9.00 hod.
ÚTERÝ 31. 12. 2019
Silvestr – děkovná bohoslužba na závěr roku v 18.15 hod.
STŘEDA 1. 1. 2020
Slavnost Matky Boží P. Marie – mše svatá v 9.00 hod.
SOBOTA 4. 1. 2020
Tříkrálový koncert chrámového sboru a jeho hostů – v 17.00 hod. v kostele
NEDĚLE 5. 1. 2020
2. neděle po Narození Páně – mše svatá v 9.00 hod.
PONDĚLÍ 6. 1. 2020
Slavnost Zjevní Páně – Tři králové – mše svatá v 18.15 hod. (žehnání vody, křídy a kadidla)
NEDĚLE 12. 1. 2020
Svátek Křtu Páně – mše svatá v 9.00 hod., ukončení vánoční doby
23. 12. 2019 v 16 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 hod. budou v kostele roráty –7., 14., 21. 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. 2019 a v kostele 24. 12. 2019 před půlnoční mší svatou.
Návštěva kostela s prohlédnutím jesliček je možná od 24. 12. 2019 před půlnoční mší 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 12. ledna 2020.
Kněží Římskokatolické farnosti Rapotín přejí všem občanům požehnané Vánoce a celý nový rok plné Božího požehnání a pokoje.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Rapotín
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Šumperský cestovatel Radomír Čížek se 8. října 2019 podělil o své zážitky z výpravy na
kole po Maroku, jejímž cílem bylo zdolat nejvýše položená sedla Vysokého Atlasu a na
vlastní kůži okusit každodenní život Berberů žijících v nelehkých podmínkách v nejodlehlejších horských oblastech. Na své 1700 km dlouhé pouti překonal 14 průsmyků ve
výšce přes 2000 m a přitom poznával, jak se šlape ve 42 °C, jak bolí průjezd písečnou
bouří, co obnáší cestování během ramadánu, jak chutná kozí srdce i jak těžký náklad
nosí na zádech místní stařenky. Povyprávěl příběh o tom, že ani když se cyklistovi porouchá kolo kdesi v hluboko v horách, nemusí to znamenat konec výpravy, ale začátek
jednoho velkého dobrodružství plného neustálých zvratů, kuriózních situací a nezapomenutelných setkání. Akci uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice a knihovna Vikýřovice.
13.10.2019 zorganizoval Zdravotnický spolek Vikýřovice turistický výlet do okolí Javorníku ve Slezsku. Skupina občanů nejprve
společně navštívila zámek Jánský vrch a poté došla Rychlebskými horami ke zřícenině Rychlebského hradu a k Tančírně v Račím
údolí. Výlet se v nádherné podzimní přírodě vydařil.
4. 12. 2019 uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice a knihovna Vikýřovice besedu o Aljašce. O historii a současnosti, o přírodních
krásách a zajímavostech této daleké země na severu amerického kontinentu vyprávěli manželé Hanušovi z Vikýřovic. Beseda byla
doplněna ﬁlmem.
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Koncem měsíce září jsme přijali nabídku představit se spolu s ostatními neziskovými organizacemi
v Sadech 1. máje v Šumperku na akci nazvané VeleTrh Zábavy, pořádané spolkem Jokes&Games.
Dětem jsme přivezli kromě skákacího hradu také balónky, omalovánky a další propagační předměty.
Děti si u nás mohly vyrobit papírovou sovičku a větrníky na zápich.
Rozšířili jsme nabídku kurzů pro maminky a nastávající maminky. Všechny nově nabídnuté kurzy
lektorovala Mgr. Eva Šupčíková a spolupráci s ní máme naplánovanou i na jaro roku 2020. Velký
zájem sklidil Kurz znakování s kojenci a batolátky, na kterém jsme se dozvěděli, co je vlastně
znakování, proč je prospěšné a kdy je možné s dětmi začít znakovat. Každá maminka si odnesla
materiál pro snadný začátek znakování. Z důvodu velké návštěvnosti bude tento kurz opakován hned
v průběhu ledna/února. To, že v současné době není nic neobvyklého nošení dětí v šátku či nosítku
svědčil i nemalý zájem o Kurz nošení dětí v šátku, na který navazoval Kurz šátkování pro pokročilé. Dále pak byl realizován Kurz látkové pleny, kde jsme zjistili, že používání látkových plen
není již žádná věda a nese s sebou mnoho výhod včetně ﬁnančních a ekologických. Jako poslední je
plánován Kurz masáže dětí a miminek, který bude rozdělen na dvě části. Realizace je naplánována
na začátek prosince. V případě zájmu máme ještě pár volných míst (www.vikyrek.cz/rezervace). Kromě této nabídky je stále nabízen
a uskutečňován velice oblíbený Kurz předporodní přípravy s paní Ivetou Ruprichovou.
V rámci pravidelného programu probíhají Otevřené kruhy, reﬂektující aktuální témata, jako je například: Nestíhám, aneb jak začít zvládat; Jak pracovat s tresty, aby fungovaly, ale nezničily náš vztah; Jak zvládnout pubertu mých dětí apod. V prosinci nás pak čeká
téma Pomoc! Moje tchýně mě štve. Otevřené kruhy probíhají střídavě v herně RC Vikýrek a na Paloučku v Šumperku. Vstup je zdarma.
Na podzim jsme také uskutečnili dvě přednášky většího rozsahu. První z nich byla na téma Uvolněné rodičovství, s paní psycholožkou se zaměřením na péči o dítě Mgr. et Mgr. Pavlou Kouckou. Druhou jsme pak zaměřili na stravování a již po několikáté přijala
naši nabídku paní PharmDr. Margit Slimáková, specialista na zdravotní prevenci a výživu. Již teď můžeme prozradit, že na rok 2020
máme v jednání například přednášky s paní Veronikou Hurdovou alias Krkavčí matkou nebo panem Markem Hermanem. Opomenout také nesmíme besedu a diskusi rodičů nazvanou Jak si představujeme ideální školu, kdy naším cílem bylo, pomocí pozvaných
hostů zvýšit podvědomí rodičů o tom, jaké možnosti a trendy máme ve vzdělávání na Šumpersku.
Pravidelně pořádáme workshopy nazvané Šijeme pro radost, kdy mají maminky možnost ušít si tepláčky, nákrčníky, kukly, čepičky
apod., zručnost šití na stroji není v tomto případě podmínkou. Velký zájem byl o podzimní tvoření nebo výrobu adventních věnců, která
se u nás koná každoročně. Uspořádán byl, již tradiční Zimní bazárek, v rámci něhož jsme vyhlásili sbírku psacích potřeb pro dětské
oddělení Nemocnice Šumperk, sbírku plyšových hraček pro hasiče ze Šumperka a sbírku oblečení pro azylový dum Šumperk. Všem
mnohokrát děkujeme a fotky z předání, již máme umístěny na našem facebookovém proﬁlu. Jarní bazárek plánujeme na 21. 3. 2020.
Kromě výše zmíněných aktivit je ve Vikýrku realizován pravidelný program. Ať to jsou Hrátky s Vikýrkem, pro různé věkové
kategorie, angličtina nebo vaření pro děti bez rodičů, troufáme si říct, že zájem o něj stále narůstá, což je pro nás největší odměnou.
Přejeme Vám krásné Vánoce a klidný zbytek roku.
Tým RC Vikýrek

4.

M

J

F

Již je tomu tři 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 26 dvoučlenných družstev. Vítězi 4. ročníku se stali Jana Šamšulová a Oldřich Hudos.
Nejmladším hráčům bylo 9 let a nejstarší hráčce 82 let. Toto svědčí o tom, že hra je pro všechny. Přišlo i mnoho příznivců, kteří se
jen dívali a přišli si zavzpomínat. Ceny pro vítěze věnoval senátor Mgr. Miroslav Adámek. Moc děkujeme.
Pokud máte chuť, můžete si přijít zatrénovat na pétanque hřiště a zahrát si s námi.
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FBC V

vice 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

V měsíci září se opět rozběhly tréninky a soutěže mladších žáků,
juniorů a mužů. Mladší žáci hrají Olomouckou ligu mladších
žáků, junioři hrají 3. ligu juniorů a muži hrají Olomoucký přebor mužů. V září a začátkem listopadu jsme v Multifunkčním
sportovním centru v Libině uspořádali turnaje mladších žáků,
v říjnu turnaj mužů a v listopadu turnaj juniorů. Turnaje musíme
pořádat v Libině, protože na dané soutěže je tělocvična ve Vikýřovicích malá. Nejmenší děti od listopadu začaly hrát turnaje
v rámci Zábřežské ﬂorbalové ligy. Zúčastnily se prvního turnaje
v Postřelmově a přivezly si krásné 2. místo a vítězství v dovednostní soutěži. Příští rok je čekají další turnaje.

Mladší přípravka

Fotbalové asociace ČR (FAČR).
Pro zpestření tréninků jsou pro jednotlivá družstva na závěr podzimní části připravené mimofotbalové akce, a to pod vedením
jednotlivých trenérů. Díky tomu se mladší přípravka podívala
do hracího centra Domeček v Šumperku, starší přípravka „A“
do Laser arény v Šumperku, starší přípravka „B“ si zahrála bowling v herně Devítka v Šumperku, mladší žáci si zahráli fotbálek
2x2 ve Welly centru v Šumperku a starší žáci zavítali do Laser
arény v Šumperku. Poslední listopadový víkend proběhne zimní
sportovní den naší mládeže společně s rodiči a sourozenci. Tato
akce se pro velký úspěch koná již podruhé a informace přineseme v následujícím vydání.

Začátkem prosince přinesl Mikuláš dětem na trénink balíček
sladkostí a společně si zazpívali a zasoutěžili.
11. ledna nás čeká domácí turnaj pro nejmenší děti v tělocvičně
ve Vikýřovicích. Všechny Vás srdečně zveme. Přijďte povzbudit naše děti a vytvořit jim tu pravou soutěžní atmosféru.
Hráči a členové ﬂorbalového týmu FBC Vikýřovice přejí
všem občanům příjemné prožití Vánočních svátků a vše
nejlepší v novém roce 2020.

SOUTĚŽ
Fotbalový klub si zaslouží své logo, z toho důvodu jsme se rozhodli
vyhlásit soutěž o nové logo fotbalového klubu. Návrhy loga nebo
nákresy může kdokoli zasílat na emailovou adresu klubu sokol.
vikyrovice@email.cz. Podmínkou je, aby logo obsahovalo motiv
kopané, popřípadě znak obce Vikýřovice a podobně. Uzávěrka
soutěže je 31. ledna 2020. Poté výbor a trenéři Sokola Vikýřovice
vyberou 3 ﬁnalisty, kteří obdrží věcné ceny.
Díky dotačním titulům Obce Vikýřovice, MŠMT, FA ČR a Olomouckého kraje můžeme materiálně a technicky zabezpečit provoz našeho klubu. Organizacím a sponzorům, kteří podporují
náš klub, děkujeme za jejich podporu v roce 2019 a za spolupráci v roce 2020.

Silvie Cikrytová

TJ S

V

M U Ž I
Družstvo mužů Vikýřovic úspěšně zakončilo podzimní část sezóny Krajské soutěže 1. B třídy sk. „C“, kdy jako nováček soutěže zaujímá druhé místo za SK Bludov s 30 body a skóre 55:38.
Úspěchem podzimní části je nejvyšší počet střelených branek,
a to také díky nejlepšímu střelci soutěže Jiřímu Uvízlovi s počtem
21 střelených branek!!! Jen tak dál, Jirko. V jarní části sezóny,
která začíná 28. března 2019 na domácím hřišti proti TJ Sokolu
Štíty, chceme pokračovat v dobrých výkonech a poprat se o první
příčky v soutěži.
Všem našim fanouškům a sponzorům děkujeme za podporu a přízeň. Můžeme říct, že fotbal ve Vikýřovicích je jeden z nejvíce
navštěvovaným týmem v celé soutěži, nejenom při domácích zápasech, ale i na hřištích soupeře. DĚKUJEME!!!

S úctou vedení TJ Sokol Vikýřovice

M L Á D E Ž
I nadále zůstává naší prioritou věnovat se mládeži ve fotbalovém oddílu a naše nastavené hodnoty se osvědčují. V soutěžním
ročníku 2019/2020 hrají okresní soutěž družstva mladší přípravky, starší přípravky „A“ a „B“, mladších žáků a starších žáků.
U mladší přípravky v letošním ročníku je soutěžní ročník organizován prostřednictvím turnajů. Ti nejmenší odehráli 9 turnajů,
z toho tři se organizovaly na domácí půdě.
Momentálně probíhá zimní příprava v tělocvičně u ZŠ Vikýřo11
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SDH V

P

7. září jsme ve spolupráci s Mateřskou školkou Vikýřovice uspořádali, stejně jako každý rok, dětský Pohádkový les. Děti u každého stanoviště pohádkových bytostí plnily úkoly a po absolvování trasy byly odměněny balíčkem se sladkostmi.
19. října byly naše děti pozvány na soutěž v požárním útoku
O pohár starostky Loučné nad Desnou, kde obsadily nádherné
první místo. V obou útocích předvedly perfektní výkon a tím si
toto umístění zasloužily. Moc jim gratulujeme.
V prosinci nás čeká ještě s hasičskými dětmi pečení perníčků
a Mikuláš u mateřské školy pro naše děti i děti ze školky.

Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice
Vás srdečně zve na

Hasičský ples

Poslední den v roce se prožene Vikýřovicemi už 5. ročník
běžeckého závodu Vikýřovická 12. Závod bude odstartován
na Silvestra 31. prosince v 11.00 hodin na fotbalovém hřišti
ve Vikýřovicích. Účastníky závodu čeká dvanáctikilometrový
okruh po polních a lesních cestách v okolí naší malebné obce.
Pořadatelé zvou všechny běžce i amatéry, aby si přišli místní
trať vyzkoušet. „Závod děláme nejen pro běžce, kteří se poperou
o přední umístění, ale také pro všechny, co běhají jen pro radost
a na výsledku jim příliš nezáleží. Nerozhodné běžce můžeme
ubezpečit, že na silvestra je ideální příležitost vyzkoušet si svůj
první závod. Odměnou vám bude nejen dobrý pocit, že jste pro
sebe udělali něco dobrého, ale i výtečný gulášek a pivko v cíli.
Takže odložte ostych a přijďte na Vikýřovickou 12. V cíli čekáme na každého závodníka.“
Více informací najdete na webových stránkách závodu
www.vikyrovicka12.cz.

22. 2. 2020 od 20 hod.
V KKC Rapotín
K poslechu a tanci hraje:

TRIO PLUS
Bohatá tombola.
Občerstvení zajištěno.
Děkujeme všem sponzorům za dary
do tomboly a obci Vikýřovice
za spoluﬁnancování akce.

Ať láska světu vládne nejen dnešní den,
ať všechno špatné padne a život je krásný sen.
Překrásné Vánoce a šťastný nový rok 2020
Vám přeje redakční komise
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