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Vážení spoluobčané, rok 2015 se chýlí
ke konci, a jak se říká, opět uběhl jako
voda. Dovolte mi provést takovou krátkou
rekapitulaci akcí, které jsme v letošním
roce zvládli provést. Práce jsme zahájili hned v březnu provedením veřejného
osvětlení od OÚ po prodejnu u nádraží,
opravili jsme ulici Anenskou a spolupodíleli jsme se na cyklostezce Šumperk –
Vikýřovice – Rapotín. Realizovali jsme
část chodníku na ulici Hraběšické, přispěli

23. října v 17 hodin proběhlo slavnostní
otevření zrekonstruovaného sklepa Zámečku.
Nové prostory budou sloužit výstavám a dalším
kulturním akcím.

na rekonstrukci hřbitova v Petrově nad
Desnou a provedli elektronizaci a digitalizaci procesů úřadu. Opravili jsme chodníky na ulici Šumperské a Rapotínské, pokračovali jsme na opravě další etapy Bezejmenného potoka. Zrekonstruovali jsme
podlahy a sklepní prostory v mateřské
škole, přistavěli dílnu a klubovnu hasičů
a vybudovali nové hřiště u ZŠ. Dále jsme
provedli rekonstrukci místních komunikací ulice Rybářské, Vodácké, Sportovní
a Úzké. Provedli jsme opravu veřejného
osvětlení na ulici Rapotínské a zahájili
jsme výstavbu veřejného osvětlení etapu 2, 3, 4 a 6. Zakázka bude dokončena
v lednu 2016.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám poděkovat za trpělivost a toleranci při provádění těchto prací.
V souvislosti s blížícími se nejkrásnějšími svátky v roce mi dovolte, abych Vám
popřál šťastné prožití vánočních svátků
v kruhu svých nejbližších. Do nového
roku Vám přeji pevné zdraví, lásku, vzájemnou toleranci a radost ze života.
Václav Mazánek, starosta
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Jménem
redakční komise
přejeme krásné Vánoce,
mnoho štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů
v novém roce 2016

Obec informuje / Ze života obce
Zavádění ICT v územní veřejné správě
Obci Vikýřovice byla v loňském roce přiznána dotace v rámci 22. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné
správě. Cílem projektu bylo dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb co nejširší veřejnosti. Fyzická
realizace projektu proběhla od 1. 4. do
31. 7. 2015.
Ze čtyř oblastí projektu je nejdůležitější
oblast optimalizace a digitalizace procesů. V rámci této oblasti došlo k dokončení
procesu přesunu dat a provozního softwaru na technologické centrum ORP Šumperk (vysv. obec s rozšířenou působností).
Před realizací projektu byl systém ukládání dat jednotlivých agend úřadu roztříštěný – některá data byla uložena v lokálních
počítačích, některá na serveru, další na
technologickém centru ORP Šumperk.
V rámci transformace byl nasazen nový
ekonomický systém GINIS s prvky provázanosti jednotlivých agend a jednotným
úložištěm.
S ohledem na maximální transparentnost

a otevřenost směrem k občanům se obec
Vikýřovice připojuje k dalším územně
samosprávným celkům, které výsledky
svého hospodaření prezentují na svých
internetových stránkách prostřednictvím
rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné
graﬁcké podobě zobrazuje hospodaření
obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, jedná se
o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu samosprávných celků.
Další krok vstříc občanům je možnost
elektronické komunikace mezi úřadem
a občanem. Občan může přes webové
stránky obce jednoduchým způsobem podat elektronicky písemnost s libovolným
množstvím příloh. Toto podání je automatizovaně předáno ke zpracování na podatelnu obce, přičemž odesílateli dojde zpráva o stavu podání. Dále jsou na webu obce
k dispozici různé typy elektronických formulářů (např. přiznání k místnímu poplatků ze psů). Občan pracuje s dokumentem
ve formátu pdf a buď jej zašle s elektronickým podpisem na podatelnu (možnost

přímo v dokumentu) nebo ho vytiskne
a doloží podepsaný v tištěné podobě na
úřad. Ušetří si tak čas jeho vyplňováním
přímo na podatelně.
Celý proces byl zakončen realizací plné digitalizace dat vstupujících a vystupujících
ze spisové služby obce. V této oblasti byl
realizován konečný proces práce s digitálními informacemi a to nastavením vazby
na nově zbudovanou krajskou digitální
spisovnu. Jedná se o automatizované předávání elektronických archiválií do systému elektronické krajské digitální spisovny
k další archivaci.
Součástí projektu byla i podpora nákupu nejnutnějšího hardwarového zařízení.
Obec v rámci projektu pořídila skenovací
linku, server, dva počítače, ﬁrewall a UPS
záložní zdroj.
Skutečné ﬁnancování projektu:
• celkem
1 805 197,00 Kč
• EU (ERDF)
1 534 416,91 Kč
• obec
270 780,09 Kč
Ing. Ivana Pospíšilová

Rekonstrukce a zpevnění chodníků

V roce 2015 byl obci Vikýřovice přiznán ze Státního fondu dopravní infrastruktury
ﬁnanční příspěvek ve výši 472 000 Kč. Předmětem dotace byla výstavba nových zpevněných chodníkových ploch a rekonstrukce části stávajícího chodníku. Stavba je umístěna mezi dvěma křižovatkami na ul. Hraběšické (silnice III. tř. č. 44638) a ul. K Lužím
(silnice III. tř. č. 44636). Jedná se o doplnění nových chodníkových ploch ke stávajícím
tak, aby v celkovém kontextu působily jako celek a umožnily chodcům přejít na druhou
stranu silnice. Akci realizovala společnost SART – stavby a rekonstrukce a.s., Šumperk
a celkové náklady stavby činily 626 633,59 Kč.
Ing. Ivana Pospíšilová
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Obec informuje / Ze života obce
Rekonstrukce hřbitova
v Petrově nad Desnou
V současné době probíhá v Petrově nad
Desnou rekonstrukce hřbitova, jehož
součástí je především oprava vstupu, vybudování nové vstupní brány, zpevnění
ploch při vchodu a přední části hřbitova.
Dále proběhne přemístění stávající kašny, umístění kamenů a dojde k opravě
obvodových zdí. Předání staveniště společnosti SART – stavby a rekonstrukce
a.s., proběhlo dne 11. 9. 2015, kdy byly
zahájeny první práce spojené s realizací
stavby. Ukončení rekonstrukce hřbitova
je předpokládáno v květnu 2016 s ohledem na klimatické podmínky. Dodavatel, jak již bylo zmíněno, je ﬁrma SART,
která provede stavební práce ve výši
2 998 000 Kč bez DPH. Na ﬁnancování
rekonstrukce se podílejí obce Rapotín,
Vikýřovice a Petrov nad Desnou na základě předem uzavřené smlouvy o partnerství a spolupráci ze dne 25. 6. 2015.
Prosíme občany o trpělivost při probíhajících stavebních činnostech a určitou
shovívavost při nutnosti tyto práce provést.
Pavla Dudková, místostarostka

Přístavba

hasičárny
V řádném termínu 15. 11. 2015 bylo zhotovitelem EKOZIS spol. s r.o. obci
předáno hotové dílo přístavby dílny a klubovny hasičů. Celková cena díla činí
4 913 020 Kč. V pátek 11. 12. 2015 proběhl akt slavnostního otevření.

Ing. Ivana Pospíšilová
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Zrekonstruované
hřiště

Další ukončenou akcí obce je zrekonstruované hřiště u základní
školy. Akci realizovala společnost
Linhart spol. s r.o. a cena díla činila
1 204 466 Kč.

Ing. Ivana Pospíšilová

Obec informuje / Místní poplatky
Místní poplatek
za komunální odpad v roce 2016
Právn í ú pr a v a :
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
- obecně závazná vyhláška č. 03/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – k dispozici na Obecním úřadě Vikýřovice
nebo na webových stránkách obce www.vikyrovice.cz
Správce poplatku
Obecní úřad Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Kontakt: pospisilova@vikyrovice.cz, tel. 583 213 146
nebo 607 244 027.
Poplatník e m j e :
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu 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.
Oh laš ovací p o v i nno s t
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládající nárok na osvobození od poplatku.
Ohlašovací povinnost splní poplatník vyplněním formuláře a jeho doručením na obecní úřad:
A. Pro vlastníky nemovitostí:
Ohlášení poplatkové povinnosti (vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného
domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba).
B. Pro cizince:
Ohlášení poplatkové povinnosti (cizinec, který má
v obci Vikýřovice povolen trvalý nebo přechodný
pobyt).
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci
povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.
Formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadě Vikýřovice nebo na webových stránkách obce v záložce
Obec, obecní úřad → Formuláře.
Sazba poplatku – POZOR ZMĚNA!
Sazba poplatku na poplatníka činí 324,- Kč za kalendářní rok.
S platnos t p o pl a t ku
Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do
31. 8. 2016.
Poplatek je možno uhradit těmito způsoby:
a) v hotovosti na Obecním úřadě Vikýřovice,
b) bezhotovostním převodem na účet obce
č. 1905613359/0800,
c) poštovní poukázkou, kterou obdrží každý poplatník
do své domovní schránky.

UPOZORNĚNÍ: Při platbě převodem na účet je nutné uvést VS, který má každý poplatník vygenerován
samostatně; v opačném případě se platba nespáruje
s předpisem. Variabilní symbol bude vytištěn na poštovní na poštovní poukázce pro každého poplatníka.
Místní poplatek na rok 2016 plaťte až v roce 2016.
Osvobození od poplatku
Je podrobně rozepsáno v článku 6 OZV č. 03/2015.
P o m ěrn é čá st k y
m í s t n í h o p o p l a t k u za o d p a d
S výší poplatkové povinnosti souvisí:
- změna trvalého pobytu (přistěhování, odstěhování)
- změna vlastnictví nemovitosti
- narození
- úmrtí
V případě změny místa trvalého pobytu fyzické osoby,
změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního
roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.
V případě úhrady poplatku na celý kalendářní rok
máte nárok na základě písemné žádosti na vrácení poměrné částky poplatku.
Při narození dítěte se postupuje při výpočtu poměrné částky stejně jako v případě při přistěhování se do
obce.
Při úmrtí přechází poplatková povinnost, která vznikla
zůstaviteli, na jeho dědice, který tak získává postavení
daňového subjektu namísto zůstavitele. Pokud v den
úmrtí vznikne přeplatek, lze jej vrátit dědici, který na
základě usnesení okresního soudu (po skončení dědického řízení) požádá písemně o jeho vrácení (nutno předložit usnesení). Pokud vznikne nedoplatek,
je povinen dědic uhradit poplatek do výše nabytého
dědictví.
O dpo v ě d n o st za za p l a cen í p o p l a t k u
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.
Z v ý šen í p o p l a t k u
Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem nebo jeho
zákonným zástupcem včas (tj. do 31. 8. 2016) nebo
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek.

Místní poplatek ze psů v roce 2016
P rá v n í ú p ra v a :
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
- obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním
poplatku ze psů – k dispozici na Obecním úřadu Vikýřovice nebo na webových stránkách obce www.
vikyrovice.cz
Správce poplatku
Obecní úřad Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Kontakt: pospisilova@vikyrovice.cz, tel. 583 213 146
nebo 607 244 027.
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Poplatník
Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území obce Vikýřovice.
O h l a šo v a cí p o v i n n os t
Poplatník je povinen podat písemné ohlášení k místnímu poplatku ze psů vyplněním formuláře Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů
ode vzniku poplatkové povinnosti. Tento formulář je
zveřejněn i na webových stránkách obce www.vikyrovice.cz v záložce Obec, obecní úřad → Formuláře.
Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit písemně i zánik poplatkové povinnosti. Formulář Oznámení zániku poplatkové povinnosti je rovněž zveřejněn
na webových stránkách obce.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od
poplatku osvobozena.
P řed m ět a p o p l a t k o v á p o vin n os t
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíce. Poplatková
povinnost vzniká v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se poplatník stal držitelem psa
staršího tří měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Sazba poplatku – POZOR ZMĚNA!
Sazba poplatku za každého psa činí 200,- Kč za kalendářní rok.
S p l a t n o st p o p l a t k u
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 3. 2016.
Vznikne-li poplatková povinnost po 31. březnu daného roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Poplatek je možno uhradit těmito způsoby:
a) v hotovosti na Obecním úřadě Vikýřovice,
b) bezhotovostním převodem na účet obce
č. 1905613359/0800,
c) poštovní poukázkou, kterou obdrží každý poplatník
do své domovní schránky.
UPOZORNĚNÍ: Při platbě převodem na účet je nutné uvést VS, který má každý poplatník vygenerován
samostatně; v opačném případě se platba nespáruje
s předpisem. Variabilní symbol bude vytištěn na poštovní na poštovní poukázce pro každého poplatníka.
Místní poplatek na rok 2016 plaťte až v roce 2016.
O zn a čen í p sa
Správce poplatku vydá bezplatně poplatníkovi po
zaevidování psa evidenční známku, která je určena
k tomu, aby ji pes měl umístěnu na obojku.
Pes může být označen i identiﬁkačním čipem. Čipování psů provádí veterinární lékař na náklady držitele
psa.
O sv o b o zen í o d p o p l a t k u
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P
podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnosti
držení a používání psa zvláštní právní předpis (např.
zákon o myslivosti),
b) držitel canisterapeutického psa, pokud má tento pes
příslušné osvědčení o provedení a platnosti canisterapeutických zkoušek.
Z v ý šen í p o p l a t k u
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné
výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Však nezaplacené nebo neodvedené poplatky
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Jak jsme zamykali les
Byl krásný podzimní den a všechny děti
z naší MŠ se vypravily na vycházku
k lesu, ke starému dubu, za skřítkem Podzimníčkem. S sebou jsme si vzali usušené
kaštany a barevné papírové stužky. Cestou
jsme si povídali o tom, jak se lesní zvířátka ukládají k zimnímu spánku.
Po příchodu k dubu jsme skřítkovi Podzimníčkovi a celému lesu zazpívali písničky, přednesli básničky s podzimními
tématy a zvířátkům nachystali kaštanové
dobroty. Barevnými stužkami jsme ozdobili stromek vedle starého dubu.
Kouzelným klíčem a říkankou „Zamykám, zamykám les“ jsme symbolicky
uložili k zimnímu spánku celý les a jeho
zvířátka. Tak na shledanou na jaře!
Radmila Beranová

Děti z vikýřovické mateřské školy společně zamykaly les. Foto: archiv MŠ

Pasovani prvnacku

Celoroční
projekt
Slovensko

Foto: archiv ZŠ.

Slavnostnímu pasování prvňáčků přihlíželi jejich rodiče i prarodiče. Foto: archiv ZŠ

Poslední listopadový čtvrtek byl pro
naše prvňáčky důležitým dnem. Čekalo je slavnostní pasování s předáváním
slabikáře. Na slavnost přišlo hodně
rodičů i prarodičů. Pasování se zúčastnila i místostarostka obce Vikýřovice.
Paní učitelka spolu s žáky připravila
program, během něhož žáci ukázali, co
se od začátku školního roku už naučili

– zpívali české i anglické písničky, počítali, skládali slova, četli a recitovali.
Rodiče zase napekli sladké pohoštění.
Při slavnostním pasování prvňáčci dostali medaili s logem školy, šerpu a slabikář. Celá slavnost proběhla v příjemné atmosféře a hlavně pro prvňáčky
byla opravdovým zážitkem.
Drahomíra Ďurišová
5

V letošním školním roce budou žáci
naší školy se svými vyučujícími pracovat na projektu Slovensko. Seznámí se s životem obyvatel Slovenské
republiky, jejich kulturou a historií.
Zdrojem informací o zemi, s níž na
východě sousedíme a kde žije asi 5,4
milionů obyvatel, bude nejen internet, ale také setkání se Slováky žijícími v České republice a těmi, kteří
naší zemi navštěvují. Výletem do
slovenského města Cigeľ celoroční
projekt ukončíme. Práci na projektu
Slovensko jsme zahájili úvodní prezentací o této zemi.
Lubica Staňková

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Předškoláci v ZŠ Vikýřovice
Ani letošní rok nebyla porušena dlouholetá listopadová tradice, při které

Plavecká výuka
V termínu od 11. září do 20. listopadu 2015 proběhl pro žáky naší
školy výcvik plavání. Výuka se
konala v plavecké škole AQUA
centrum v Šumperku. Žáci, společně s dětmi mateřské školy, pravidelně dojížděli do Šumperka
v pátek v době od 10 hodin do 11.30
hodin. Výuka plavání byla určena
druhákům a třeťákům naší školy,
jejichž počet se ustálil na čísle 31.
V rámci výuky byli rozděleni do tří
výkonnostních skupin. Je nutno dodat, že v průběhu kurzu se rozdíly
téměř vymazaly a žáci se přestali
vody bát. Naučili se a zdokonalili
se v plaveckých stylech prsa, kraul
a znak. Vyzkoušeli si také startovní
skok a spoustu vodních hrátek. Poslední kurzovní hodina byla věnována závodům štafet i jednotlivců,
na které byli žáci pozváni samotným vodníkem. Všichni žáci byli
odměněni nejen jeho pochvalou, ale
i „mokrým vysvědčením“.
Zdeněk Formánek

Výzva

I letos si předškoláci vyzkoušeli, jak se sedí ve
školních lavicích. Foto: archiv ZŠ

jsou do Základní školy ve Vikýřovicích
pozvány děti předškolního věku a jejich rodiče. Tento rok školu navštívilo
17 předškoláků z Vikýřovic, ale i z Rapotína a Šumperka. Spolu se svými rodiči si prohlédli tělocvičnu, školní jídelnu
i 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 s pastelkami a drobnou
sladkostí.
Zdá se, že letošní předškoláci jsou velmi šikovní. Doufáme, že se jim odpoledne strávené ve škole líbilo a už se těší
na lednový zápis do první třídy.
Lucie Sojková

VIDA v Brně
V úterý 3. listopadu 2015 podnikli žáci
4. a 5. ročníku ZŠ Vikýřovice výlet do
města Brna. Jeli navštívit vědecké centrum VIDA sídlící na brněnském výstavišti. Centrum nabízelo vysvětlení řady
fyzikálních zákonů a přírodních jevů zajímavou formou. K dispozici byly různé
modely (srdce, koloběh vody v přírodě,
odstartovaní raketoplánu, měření decibelů

zvuku apod.) ve zvětšené nebo zmenšené
podobě. Pro žáky byl také nachystán hodinový program s názvem „Mikrohrdinové“. Žáci si vyzkoušeli práci s opravdovými mikroskopy. Pracovali s kvasinkami,
kromě jejich pozorování s nimi prováděli
pokusy. Všem se vzdělávací výlet moc líbil a určitě si z něho odnesli spoustu pěkných zážitků.
Eva Jonová

SRPŠ při ZŠ Vikýřovice se obrací na přátele školy při zabezpečení
„dětské tomboly“ při Maškarním
karnevalu, který se bude konat
23. 1. 2016 v tělocvičně u ZŠ
Vikýřovice.
Budeme rádi za jakýkoliv dárek
pro děti. Kontakt 583 216 797 nebo
zsvikyrovice@seznam.cz.

Akce školy
22. 1. 2016 – Zápis do 1. ročníku
23. 1. 2016 – Dětský
maškarní karneval
Více informací naleznete na
www.zsvikyrovice.cz.
Žáci si v brněnském centru VIDA vyzkoušeli i pokusy s kvasinkami. Foto: archiv ZŠ
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Z kulturního života obce / Obec informuje
Charita Šumperk:
Do ulic opět vyjdou koledníci
Jako tradičně bude nadcházející rok začínat na mnoha místech Tříkrálovou sbírkou, kterou organizuje Charita Šumperk.
Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi 2. a 10. lednem 2016, aby přinášeli do všech domovů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především
na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám
lidí žijícím zejména v děkanátu Šumperk.
Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

V roce 2016 bychom rádi podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku a Poradnu
pro ženy a dívky – centrum nenarozeného života. Dále bychom chtěli zvýšit dostupnost Charity Šumperka zakoupením
automobilu, zvýšit kvalitu dovážených
obědů vybudováním mycího centra a rozšířit sortiment půjčovny rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek. Samozřejmostí je přímá pomoc pro občany, kteří se
ocitnou v hmotné nouzi.
V příštím roce plánujeme překročit hranici
a vykoledovat 700 000 Kč (v tomto roce
690 260 Kč).
Proto otevřme dveře a nechme se oslovit
posláním, které nám tříkrálové koledování
přináší.
Marie Vychopeňová

Kovový odpad

Tříkrálová sbírka ve Vikýřovicích
V obci Vikýřovice proběhne Tříkrálová sbírka, kterou obec pořádá každoročně ve spolupráci s Charitou Šumperk, v úterý 5. ledna 2016. Za Vaše příspěvky předem děkujeme.

Na stanovištích na ulicích Krenišovské,
Sadové, Okružní, Kovářské, Krátké, Rybářské, Lomené, Sluneční a Sokolské byly
umístěny kontejnery na kovový odpad.
Do těchto kontejnerů můžete odkládat
plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníkové fólie – víčka z jogurtů, obaly z čokolád a dále obaly od sprejů, tuby,
kanystry.
Nevhazujte: silně znečištěné obaly a plechovky od barev a chemikálií.

Termíny svozu odpadů
v prosinci a lednu
Naši jubilanti
Redakční komise obecního zpravodaje by
chtěla jménem obce srdečně poblahopřát
všem občanům, kteří se v lednu dožijí významného životního jubilea. Tímto bychom
také chtěli dát prostor vám, občanům, kteří
by chtěli na stránkách Života obce poblahopřát svým nejbližším. Chcete-li udělat radost

členům rodiny či svým přátelům a známým,
kontaktujte redakci zpravodaje na e-mailové adrese Mart.Buchtova@seznam.cz. Další
číslo zpravodaje vychází koncem ledna (předem prosím zvažte, v kterém čísle by bylo
nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

Leden
Jaroslav Klimeš 70 let
Věra Pokorná 82 let
Miroslav Táborský 75 let
Omluva paní Františce Kašparové
V minulém čísle Života obce byl uveden
věk 91 let. Paní Kašparová slavila 85. narozeniny. Za tuto chybu se omlouváme.

Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
28. prosince (pondělí) – pozor změna!,
14. ledna, 28. ledna
Kompozitní obaly
14. ledna

Obecní úřad informuje:
Od 29. do 31. prosince bude Obecní
úřad Vikýřovice uzavřen.

Vánoční
bohoslužby
v Rapotíně 2015
24. 12. –
25. 12. –
26. 12. –
27. 12. –
31. 12. –
1. 1. –
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Štědrý den, 23.00
slavnost narození Páně, 9.00
svátek sv. Štěpána, 9.00
neděle svaté rodiny, 9.00
bohoslužba sv. Silvestra,
papeže, 18.15
bohoslužba Panny Marie,
matky církve, Nový rok, 9.00

Z kulturního života obce
M
Na závěr roku připravilo Muzeum silnic
ve Vikýřovicích poslední letošní výstavu
s názvem „V té naší aleji aneb aleje kolem
našich cest a silnic“. Výstava byla zahájena vernisáží v úterý 24. listopadu 2015
a potrvá do konce března roku 2016.
Aleje kolem cest a silnic utvářejí harmonický charakter české krajiny a její
typický ráz. Název „alej“ je odvozen
od francouzského: aller – jíti, od toho
pak allée – cesta. V češtině se pro jednu
řadu stromů používá výraz „stromořadí“.
Jsou-li řady stromů dvě či více, mluvíme
o aleji. V přípisu z roku 1752 je poprvé
uložena povinnost sázet stromy u nově
budovaných císařských silnic. Nejvíce
alejí vzniklo za vlády Marie Terezie a Josefa II. Aleje měly chránit cestující před
slunečním žárem a pochodující vojsko
před spatřením a zásobovat je ovocem.
V současné době najdeme v České republice asi nejvíce alejí ovocných, časté jsou
i lipové nebo dubové.
Výstava představuje typické dřeviny
a listy, které se vyskytují podél našich cest
a silnic. K nahlédnutí je také mapa významných a památných alejí Olomouckého kraje, doplněná o publikaci „Cesty k moravským alejím“ s devíti tipy na
výlet pod korunami stromů a seznamem
nejkrásnějších alejí tří moravských krajů. Obě publikace vydala česká nezisko-

Foto: sbírky Muzea silnic ve Vikýřovicích

vá organizace Arnika, která je například
pořadatelem soutěže Alej roku 2015.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout
také výtvarná díla s vyobrazením alejí –
obrazy, graﬁky, školní obrazy nebo staré
pohlednice. Výstava je doplněna o různé
didaktické pomůcky určené zvláště dětem
a mládeži, ať už se jedná o rozpoznávání
dřevin, dřevěné puzzle stromů, pexetrio
„Poznáš naše stromy?“ nebo karty stromů. Díky spolupráci se státním podnikem

Lesy České republiky je na výstavě umístěn i doupný strom s přiřazováním živočichů na něm žijících a zážitkový chodník
– cesta s pěti typy povrchů, po němž se
návštěvník bude moci projít. Na keltském
horoskopu podle stromokruhu návštěvník
zjistí, která dřevina má podobné vlastnosti
jako on. Instalaci výstavy doplnily kresby
dětí ze Základní a mateřské školy v Loučné nad Desnou.
Mgr. Karla Pospíšilová, autorka výstavy

K
3. listopadu bylo do knihovny zakoupeno
28 svazků knih, 24 svazků získala v rámci výměnného fondu. Od 16. listopadu je
možné zhlédnout výstavu koláží Mgr. Evy
Semrádové, která 25. listopadu v knihovně přednášela na téma „Sochařské, kamenické a keramické renesanční plastiky na
Šumpersku“. V polovině měsíce proběhlo
druhé kolo čtení dětem z mateřské školy.
Dne 24. listopadu proběhla akce „Babičky
a dědečkové čtou dětem“ pro žáky základní školy. Postupně se vystřídaly všechny
ročníky. Listopad jsme ukončili výrobou
adventních věnců, dílnu pro rodiče s dětmi
vedla Katka Ševčíková. Prosinec si budeme užívat v předvánoční náladě.

Během listopadové dílny si pod dohledem Katky
Ševčíkové vyrobili rodiče s dětmi v knihovně
adventní věnce. Foto: archiv KV

16. října navštívily vikýřovickou knihovnu děti, aby si pod vedením Katky Ševčíkové vyrobily lampionky. Akci zakončily společnou procházkou s lampiony.
20. října do knihovny zavítaly děti z mateřské školy, aby si vyslechly příběh
z knížky Bob a Bobek – Králíci z klobouku. Na závěr si každý mohl vykreslit obrázek Boba a Bobka. Knihovna se dětem tak
zalíbila, že se některé hned zaregistrovaly
jako čtenáři.

P

K
H
V
.
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Ze života dobrovolných spolků
V
V neděli 18. října 2015 se skupina občanů z Vikýřovic a okolí vypravila na turistický výlet z Raškova přes Nový hrad
nad Hanušovicemi, Kopřivnou a Městské skály do Vikýřovic. Po rozplynutí
ranní mlhy turisty doprovázelo sluníčko,
a tak mohli obdivovat kulturní památku
a krásy podzimní přírody za příjemného
osvětlení. Trasa měřila 17 km a akci pořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice za
podpory obce Vikýřovice.
Přes nepřízeň počasí se v sobotu 7. listopadu 2015 uskutečnil turistický výlet
občanů z Vikýřovic na vyhlídku Mrtvý
muž. Před stoupáním Malínskou roklí
začalo pršet, a když jsme dosáhli sedla
u Kamenného vrhu (910 m) s odbočkou
na Volyňskou skálu a vyhlídku, tak pršelo hustě a nebylo nic vidět. Rozhodli
jsme se vyhlídku vynechat a sestoupili jsme na křižovatku turistických cest

Hvězda, kde jsme posvačili a dopřáli
si horkou kávu z termosek a perníčky.
Trasa dále pokračovala do Rudoltic
a dále jsme prošli celým Sobotínem
od Rychty kolem kostela a opraveného zámku až na vlak, který nás zavezl
domů. Trasa měřila 17 km a zúčastnilo
se jí 11 turistů.
V úterý 10. listopadu 2015 se v knihovně konala beseda o bylinkách a jejich
využití při léčení stresu a detoxikaci
organismu. Přednášela paní Božena
Bröcklová, která v Šumperku provozuje
poradnu zdraví. Účastníci se dozvěděli
mnoho informací o čištění organismu,
o léčebné síle bylinek a o tom, co by
měl člověk dělat pro svoje zdraví. Besedu uspořádal Zdravotnický spolek
Vikýřovice a knihovna Vikýřovice za
ﬁnanční podpory obce Vikýřovice.
Foto: archiv RC

Turistickému výletu z Raškova přes Nový hrad nad Hanušovicemi, Kopřivnou a Městské skály
přálo počasí. Foto: archiv ZdS

Podzimní program rodinného centra se
věnoval mimo jiné vzdělávání. Za účasti téměř tří set návštěvníků proběhly dvě
přednášky na téma výchova s dr. Lidmilou Pekařovou a beseda na téma Umění
žít s odbornicí a přední českou autorkou
knih o osobním růstu Zdeňkou Jordánovou. Z akcí pořádaných pro děti pak stojí
za zmínku především veselý průvod světýlek spojený s výrobou lucerniček, který
se uskutečnil 1. listopadu a potěšil 17 dětí
s jejich rodiči. Již tradičně zavítal do Vikýrku také Mikuláš s čertem a andělem,
kteří potěšili všechny hodné děti.
Srdečně zveme rodiče i děti na pravidelný program i na nadcházející akce: 13.2.
Maškarní rej (cvičební sál), 20.3. Vítání
jara (RC Vikýrek), 25.3. Jarní bazárek
(KKC Rapotín).

Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice
Na podzim se hasiči zúčastnili 4 dětských
soutěží. V Sudkově je čekal hasičský trojboj, v Šumperku Soptík, ve Svébohově
branný závod všestrannosti a v Hrabišíně
štafeta 8 x 50 m.
Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice se
také přihlásil do soutěže Dobráci roku,
kterou pořádá Český rozhlas Olomouc.
10. listopadu 2015 s nimi natočili reportéři
z rádia rozhovor, který se vysílal 13. listopadu 2015 na vlnách Českého rozhlasu
Olomouc. Tato soutěž probíhá od září 2015
do června 2016, účastní se jí vylosované
hasičské sbory v Olomouckém kraji a sbor
hasičů, který získá nejvíce sms hlasů v daném týdnu, vyhraje pro svou obec show za
100 000 Kč (hudba, pivo, steaky zadarmo).
Brigády
V tomto období se uskutečnilo několik

Mladí hasiči se zúčastnili na podzim několika
soutěží. Foto: archiv SDH

brigád na dokončení tréninkové tratě hasičů.
14. listopadu proběhlo kácení uschlých
stromů na hřišti z důvodu bezpečnosti.
Společně se sokoly hasiči suché smrky skáceli a odstranili odpad, který z nich zbyl.
9

V současné době probíhá stěhování materiálu a techniky do přistavěné hasičské zbrojnice. Slavnostní otevření hasičské zbrojnice se uskutečnilo 11. prosince 2015.
Školení vedoucích mládeže
Ve dnech 19 až 22. listopadu 2015 proběhlo školení vedoucích mládeže v Jánských
Koupelích, toto školení se musí opakovat
každé dva roky a musí je mít každý vedoucí, který trénuje děti. Na tomto školení se
učí zdravověda, psychologie a bezpečnost
při práci s dětmi.
Přání k Vánocům
SDH Vikýřovice přeje všem obyvatelům
obce klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Ať Vás
provází v nastávajícím roce jen samé příjemné věci.

Ze života dobrovolných spolků
SAWIK CUP 2015

Pořadatelský tým získal pohár za třetí místo.
Foto: archiv SAW

Dne 14. listopadu 2015 se v tělocvičně
u ZŠ Vikýřovice konal 4. ročník volejbalového turnaje SAWIK CUP. Ve vzájemných zápasech si mezi sebou zahrály družstva z Vikýřovic a okolních obcí
údolí Desné. Týmy byly hráčsky velice
vyrovnané, což vytvořilo úžasnou sportovní i diváckou atmosféru.
Na stupních vítězů se nakonec umístilo družstvo volejbalistů z Loučné nad
Desnou, druhé místo patřilo týmu Železnice Desná a domácí tým SAWIK z Vikýřovic se umístil na třetím místě. Čtvrté místo
vybojovali volejbalisté Sokolu Sobotín,
páté družstvo z Rapotína a šesté místo Rapíci také z Rapotína.

Spolek Fun4Dogs
Agility Spolek Fun4Dogs sdružuje občany
z Králce, Vikýřovic, Šumperka, Rapotína,
Kamenné a Velkých Losin, kteří se aktivně věnují svým čtyřnohým kamarádům.
Hlavním zaměřením je výcvik agility –
parkurový běh pro psy a psovody. Naši
členové dosahují v závodech pořádaných
pod záštitou Klubu agility ČR velmi pěkných výsledků. Agility se stává nejpopulárnější kynologickou disciplínou, které se
věnuje stále více a více lidí. Závodí se ve
třech výkonnostních kategoriích, dále jsou
ještě týmy rozděleny podle kohoutkové
výšky psa. Můžeme se zde pochlubit, že
jeden pejsek již běhá v nejvyšší výkonnostní kategorii (A3), v kategorii středně
pokročilých (A2) již závodí 5 našich členů
a pak máme 5 týmů v začátečnické kategorii (A1). Tomuto sportu se může věnovat opravdu každý pejsek se svým psovodem. V našem sdružení máme členy od
14 do 60 let a všechny to moc baví.
Dne 26. července 2015 jsme pořádali oﬁciální závod v agility na hřišti v Petrově
nad Desnou. Závod nesl název Summer
dog‘s day. Tohoto závodu se zúčastnilo
více než 80 psovodů se svými čtyřnohými
kamarády. Velké díky patří obci Vikýřovice, která se podílí ﬁnančně na našich akcích i provozu cvičiště.
Poslední červencový týden jsme strávili
v hotelu Dolte, kde jsme prožili krásné

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Do této sběrné nádoby patří

kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové)
zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami.
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kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Foto: archiv F4D
10

dny při agilitním táboře. Trenérkou na
tomto táboře byla mistryně světa v agility small družstev Martina Konečná. Tento
týden jsme si všichni moc užili a načerpali
nové zkušenosti.
13. září 2015 jsme na našem cvičišti uspořádali celodenní intenzivní trénink agility
pod mezinárodním rozhodčím v agility
panem Tomášem Glabazňou.
18. až 19. září 2015 proběhlo Mistrovství
dětí a mládeže v agility, kde za náš klub
bojovaly Anetka Fricová v kategorií dětí
a Adéla Havlíčková v kategorii juniorů.
Adéle se podařilo získat 3. místo ve hře
v kategorii Juniorů s pejskem běhajícím
v kategorii Large.
26. září 2015 jsme měli další celodenní
intenzivku s reprezentantkou ČR Terkou
Otýpkovou.
Dále se věnujeme tzv. dogdancingu, což je
vlastně tanec se psem. V tomto roce jsme
vystupovali pro základní školu ve Vikýřovicích a dále jsme měli vystoupení 12. září
2015 na Bušínské pouti, které se setkalo
s velkým ohlasem hlavně u dětí. Adélka
Havlíčková navštívila se svým pejskem
i Mateřskou školku v Králci, kde dětem
předvedla vystoupení se svou border kolií
Amanitou.
Za Spolek Fun4Dogs
Olga Havlíčková

Život obce ve fotografiích

Vítání občánků proběhlo 16. října 2015, zúčastnily se ho tyto děti – (zleva) Jindřich Havlas, Ondřej Švéda, Michaela Vémolová, Roman Kopnický,
Petr Dvořák, Tereza Musilová, Tobiáš Dokoupil, Kristýna Maláčová, Tereza Jecu, Lukáš Ruprich, Lukáš Lorenz, Lukáš Neset, Vojtěch Vojáček, Sofie
Kimmerová.

Příběh z knížky Bob a Bobek – Králíci z klobouku si vyslechly děti
z mateřské školy. Foto: Archiv MŠ

V neděli dne 8. listopadu 2015 se uskutečnilo podzimní posezení seniorů
v sále penzionu Trámky ve Vikýřovicích.

Život obce. Zpravodajský čtvrtletník obce Vikýřovice, www.vikyrovice.cz. Vychází jednou za tři měsíce. Zdarma. Náklad 900 výtisků.
Vydavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, IČO: 00635898. Redakční komise: Bc. Martina Buchtová, Mgr. Danuše Jílková,
Irena Kučerová. Příspěvky a náměty redakci zasílejte na e-mailovou adresu Mart.Buchtova@seznam.cz. Termín příští uzávěrky je 10. ledna 2016.
Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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Z kulturního života obce
Vikýřovický rodák na MS v klasickém parašutismu
Parašutisté Dukly Prostějov reprezentující
Armádu ČR a Českou republiku na 6. armádních světových hrách – 39. mistrovství
světa v klasickém parašutismu v jihokorejském Pohangu ukončili své vystoupení
ziskem nejvyššího ocenění – titulem mistrů
světa v hodnocení národů. Pro reprezentaci
je to vůbec první zlatá medaile v absolutním hodnocení, kdy se počítají všechny tři
disciplíny – přesnost přistání, individuální
akrobacie a skupinová akrobacie. Součástí

vítězného týmu byl i rodák z Vikýřovic Petr
Směšný, který je členem Dukly Prostějov
už devátým rokem. Právě zde se připravuje
na vrcholnou činnost v tomto sportu.
„Je to pro nás vrcholná akce, která se koná
jednou za 4 roky. Samozřejmě se rok co
rok odehrává MS nebo ME, ale to vždy
v jedné nebo dvou disciplínách,“ popisuje
Petr Směšný. „Teď si užívám zaslouženého
volna a od března se rozjede celý kolotoč
světových pohárů a jiných závodů znovu.“

Součásti vítězného týmu Dukly Prostějov byl i rodák z Vikýřovic Petr Směšný. Foto: archiv Petra
Směšného
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Vám přeje ZŠ

a MŠ Vikýřov

Spokojené svátky vánoční
a hodně zdraví do nového roku 2016
přeje TJ Sokol Vikýřovice

PLACENÁ INZERCE
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Placená inzerce – obec Vikýřovice neodpovídá za obsah

