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Nastal čas adventní – čas vánoční… Je to čas pro nás, a zejména naše děti a vnoučata,
ten nejočekávanější. Těšíme se na radost a dojemný pohled radujícího se človíčka s rozzářenýma očima nad rozbaleným vánočním dárkem. Velká radost přichází také s obdarováním našich blízkých. Radost a štěstí můžeme rozdávat po celý rok, a to nejenom
dárkem. Můžeme blízké potěšit něhou, udělat radost poděkováním nebo jen úsměvem.
Úsměvem a milým slovem potěšíme vlastně každého okolo nás.
Vánoce jsou krásným zakončením roku. Poděkujme našim blízkým dárkem, dobrou
náladou, radostí, smíchem, ale hlavně společně stráveným časem. Nemysleme tedy jen
na sebe, ale přinášejme radost i druhým.
Dnešní uspěchaná doba nás nenechává se zastavit a odpočinout si. Pokusme se proto alespoň
pár svátečních volných dní strávit v duševní pohodě a klidu. Přeji Vám všem krásné a klidné
prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších a šťastné vykročení do nového roku 2022.
Pavla Dudková, místostarostka

Obec Vikýřovice tímto děkuje Skupině
ČEZ za ﬁnanční podporu ve výši 20 000 Kč
akce Rozsvícení vánočního stromu ve
Vikýřovicích. Finanční prostředky byly
použity na nákup vánočních ozdob.
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(platí pro podatelnu, ohlašovnu pobytu a poplatky)
ČTVRTEK
23. 12. 2021
ZAVŘENO
PÁTEK
24. 12. 2021
ŠTĚDRÝ DEN – ZAVŘENO
PONDĚLÍ
27. 12. 2021
8.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
ÚTERÝ
28. 12. 2021
8.00 – 12.00
STŘEDA
29. 12. 2021
8.00 – 12.00
ČTVRTEK
30. 12. 2021
ZAVŘENO
PÁTEK
31. 12. 2021
ZAVŘENO

Stolní kalendář na rok 2022 do vašich domácností
Obec Vikýřovice zhotovila pro občany Vikýřovic stolní kalendáře na rok 2022, které obdrží každá domácnost do své schránky.
Pokud se kalendář do poštovní schránky nevejde, bude k vyzvednutí na obecním úřadě v době úředních hodin.
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Vítání obcánku
ˇ
DNE 15. ŘÍJNA JSME PŘIVÍTALI DO OBCE VI KÝŘOVICE 7 DĚTÍ.

15:30 – zleva Kristýna Krestová,
Ela Mitrofanová, Štěpán Komenda

M

17:00 – zleva Tomáš Turek, Kristýna Řehulková,
Amanda Križanová, Adéla Albertová

D

–P

2019

Akce „Workoutové hřiště na ul. Sadové“
(i. č. 117D8210H6122) byla realizována
za přispění prostředků státního rozpočtu
České republiky z programu Ministerstva
pro místní rozvoj. Celkové výdaje akce činily 409 464 Kč, z toho dotace 327 571 Kč.
Hřiště vybudovala ﬁrma MONOTREND
s.r.o. z Tišnova.

2022

Zastupitelstvo obce dne 22. 11. 2021 schválilo pravidla pro poskytování dotací
na celoroční činnost spolků a na podporu sociální oblasti v roce 2022.
Podrobnosti jsou uvedeny na webu obce v záložkách „Dotace, příspěvky“
a „Úřední deska“.
Žádosti se podávají od 3. 1. do 28. 1. 2022.

I
Sdělujeme, že se uvolnily dva byty v Domě
s chráněnými byty, Sluneční 650, Vikýřovice.
Byty jsou určeny osobám, které jsou poživatelem starobního nebo plného invalidního
důchodu a jsou příjemci příspěvku na péči.
Nejsou určeny pro osoby, které jsou z důvodu zdravotního stavu nebo postižení odkázány na celodenní péči jiné osoby.
Informace k podání žádosti o poskytnutí nájmu bytů podá Jarmila Pospíšilová, tel.
583 213 146 nebo 607 244 027, popř. pospisilova@vikyrovice.cz.

O
Obec Vikýřovice vyhlašuje na základě rozhodnutí Rady obce Vikýřovice ze dne 6. 12. 2021 výběrové řízení na pracovní pozici
údržba zeleně a místních komunikací
Místo výkonu práce: obec Vikýřovice, katastr obce Vikýřovice
Předpokládaný nástup: od 01. 03. 2022 – pracovní poměr na dobu neurčitou (zkušební doba 3 měsíce)
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách, ve znění pozdějších předpisů
Požadujeme:
Pracovní náplň:
- údržba veřejné zeleně v majetku obce
- sekání trávy motorovou sekačkou a křovinořezem
- řízení a údržba traktoru YUKON s přídavnými zařízeními
- v zimním období úklid chodníků a veřejných prostranství
- odchyt volně pobíhajících psů
- úklidové práce na veřejných prostranstvích (místní komunikace, autobus. zastávky)
- vylepování plakátů na výlepových plochách
- čištění vodních toků ve správě obce
- v případě potřeby zástup správce sportovních zařízení

- výuční list
- řidičské oprávnění skupiny B, T podmínkou
- znalost katastru obce výhodou
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- čistý trestní rejstřík

K písemné přihlášce doložte:
- životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Bližší informace k pracovní pozici sdělí Pavel Rýznar, tel. 606 619 397.
Písemné přihlášky zasílejte na Obecní úřad Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice nejpozději do 31. 01. 2022 do 16.00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.
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Rekonstrukce
místní komunikace ul. Sadové

Vikýřovice – rekonstrukce místních
komunikací ul. Mlýnská, U Hájenky

Byla dokončena stavba místní komunikace ul. Sadová. Stavbu prováděla ﬁrma JR
STaKR s.r.o., U Stadionu 1999/9A, 792
01 Bruntál.

Byla dokončena stavba místních komunikací ul. Mlýnská, U Hájenky. Stavbu prováděla ﬁrma JR STaKR s.r.o., U Stadionu
1999/9A, 792 01 Bruntál.

Revitalizace zeleně v obci
Vikýřovice – výsadba zeleně
v parčíku na ul. Sadová

Dodávka
workoutového hřiště na ul. Sadová
Byla provedena montáž workoutového hřiště na ul. Sadová. Stavbu provedla ﬁrma:
MONOTREND s.r.o., Jamné 334, Tišnov.

V listopadu byla dokončena výsadba zeleně
v parčíku na ulici Sadové. Jedná se o výsadbu zeleně podle projektové dokumentace
Ing. Jany Mikiskové ze Šumperka. Celkové
náklady akce činí 429 044 Kč včetně následné tříleté péče o vysazené stromy.
Dvacet dva listnatých stromů podél komunikace bylo vysazeno s podporou Státního
fondu životního prostředí České republiky.
Výsadbu zeleně provedla ﬁrma Okrasné
zahradnictví Turek s.r.o. z Vikýřovic, které
tímto za tuto krásnou výsadbu děkujeme.
Přejeme si, aby všechny vysazené dřeviny
zdárně rostly a přispívaly k lepšímu životnímu prostředí v této části obce. Zároveň apelujeme na občany, vzhledem k neblahé zkušenosti s odcizením několika vysazených
okrasných dřevin v blízkosti fotbalového
hřiště a také u přístavby základní školy, aby
vysazenou zeleň nepoškozovali a chránili.

Vikýřovice, chodník
na ul. Petrovská II. etapa
Stavba chodníku bude dokončena v půlce
prosince. Součásti stavby je nové veřejné
osvětlení.
Stavbu provádí: JR STaKR s.r.o., U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál.

Zpracoval Pavel Rýznar

Svoz komunálních odpadů v lednu
13. ledna + kompozitní obaly

Největší nárůst nákladů obce je za svoz biologicky rozložitelných odpadů.
Od roku 2012, kdy se v obci svoz biologicky rozložitelného odpadu začal
provádět, se zvýšila jeho produkce zhruba na trojnásobek. V roce 2012 to
bylo 309 tun a v roce 2020 to bylo již 825 tun. V roce 2021 obec za od27. ledna
voz jedné tuny bio odpadu zaplatila svozové firmě 550 Kč. V roce 2022 se
platba zvýší na 750 Kč za tunu. Obec velmi oceňuje přístup občanů k sepaBiologicky rozložitelný materiál:
rování odpadů a zejména k odkládání bioodpadů na určená místa. Zbavili
jsme tak nevzhledných břehů řeky a dalších zapáchajících skládek. Jelikož
Velkoobjemový kontejner na BIO – u nádraží
však největší položku svážených odpadů činí právě bioodpad, dovoluje se
obec tímto obrátit na občany, aby zvážili možnost kompostování a pomohli
– stálé stanoviště.
tak obci alespoň částečně snížit objem tohoto odpadu. V žádném případě
to však neznamená, že by se změnil nebo omezil systém sběru bioodpadů.
Důležité informace k odpadovému hospodářství
Jelikož náklady na svoz odpadů a jeho likvidaci se stále zvyšují,
V roce 2020 bylo v obci Vikýřovice vyprodukováno celkem 1 415 tun
od 1. 1. 2022 na základě obecně závazné vyhlášky č. 04/2021, o místním
odpadů. Z toho bylo:
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, zaplatí občané za
- 412 tun komunálního odpadu,
odpad částku 456 Kč. Je reálný předpoklad, že se bude poplatek i v dal- 46 tun objemného odpadu,
ších letech zvyšovat z důvodu navyšování cen skládkovného.
- 825 tun biologického odpadu.
Povinnost zaplatit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Zbytek činil tříděný odpad (papír, plasty, sklo, kompozitní obaly) a cca
má každá fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, dále cizinci, kteří na
1 tuna byla nebezpečného odpadu.
území obce pobývají délce než 3 měsíce, a také fyzické a právnické osoby,
Obec zaplatila za svoz odpadů celkem 1 687 074 Kč. Na poplatcích za odpad
které vlastní na území obce nemovitost (byt, rodinný dům nebo stavbu pro
bylo vybráno celkem 748 959 Kč (poplatek na osobu činil 336 Kč). Obec dorodinnou rekreaci), v níž není nikdo hlášen k pobytu.
plácela na svoz odpadů z obecního rozpočtu celkem 938 115 Kč.
5 Všem poplatníkům budou v průběhu měsíce února 2022 doručeny do doV roce 2021 poplatek na osobu činí rovněž 336 Kč. K 31. 10. 2021 byly
movních schránek poštovní poukázky s uvedením veškerých údajů k platnáklady za svoz odpadů již 1 481 050 Kč. Obec bude ze svého rozpočtu
bě. Žádáme občany, aby poplatek dříve neplatili. Zabrání se tak možným
opět doplácet částku kolem jednoho milionu korun.
nesrovnalostem.
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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 2022 (předem prosím zvažte, v kterém čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát
vašim blízkým).

LEDEN
Jiřina Cigánková
Jarmila Pospíšilová
Miroslav Táborský
Jarmila Žitná

V říjnu se významného
životního jubilea
dožila paní Zelma
Bartošová. Ke krásným
90. narozeninám jí
přišli popřát i zástupci
obce Vikýřovice – paní
Květoslava Havlíčková
a starosta Václav
Mazánek.

70 let
80 let
8 1 let
83 let

Z
Poslední neděle v měsíci září byla pro
37 obyvatel naší obce výletním dnem za
kulturou. Bylo krásné slunečné počasí
a my jsme opět vyjeli do divadla v Olomouci. Všichni jsme se těšili na odpolední
představení muzikálu Starci na chmelu.
Tento muzikál byl zpracován na základě
původního ﬁlmu z roku 1964. Většina z nás
si při zhlédnutí připomněla školní léta a také
krásné melodie, které jsme tenkrát i my
zpívali. Představení se nám všem moc líbilo. Před návštěvou divadla jsme poseděli
venku na sluníčku v kavárně a dopřáli si
v klidu kafíčko a výborné dortíky. Zájezd
jako každý rok připravila kulturní a sociální komise při Radě obec Vikýřovice.

T
Ve dnech 1. až 16. ledna 2022 proběhne na území ČR Tříkrálová sbírka 2022. Pořadatelem této veřejné sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze a realizátory v našem regionu, tedy i v obci Vikýřovice, je Charita Šumperk. V našem regionu
bude koledování probíhat od 1. do 16. ledna 2022.
Na začátku prosince bude spuštěna online koleda, která potrvá do 30. dubna 2022.
Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách www.sumperk.charita.cz
Od 3. do 16. ledna 2022 bude možné v rámci Tříkrálové sbírky přispět do kasiček na Obecním úřadě Vikýřovice, v Obecní knihovně Vikýřovice, v prodejně
potravin Lenka na ulici Petrovské 8 a v prodejně potravin Kašpar u nádraží. Za
všechny příspěvky děkujeme.
Charita Šumperk

Jana Letochová

V
Jak jsme vás již informovali, připravujeme opravu varhan v našem kostele. Za tímto účelem byla založena a schválena veřejná sbírka.
Cena opravy je téměř 2 400 000 Kč a bez zapojení dárců z řad jednotlivců i ﬁrem to nedokážeme. Uvítáme příspěvek v jakékoliv
výši na transparentní účet 6028749002/5500. Na požádání rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. Již brzy bude možnost
adopce píšťal na stránkách www.varhanyrapotin.cz. Stav adopce a transparentního účtu budeme na těchto stránkách zveřejňovat.
Všem dárcům předem děkujeme.
Za Římskokatolickou farnost Rapotín Jan Rameš
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PÁTEK 24. 12. 2021
Štědrý den – Půlnoční mše svatá ve 23.00 hod.
SOBOTA 25. 12. 2021
Slavnost Narození Páně – mše svatá v 9.00 hod.
NEDĚLE 26. 12. 2021
Svátek sv. Štěpána, 2. svátek vánoční – mše svatá v 9.00 hod.
Svátek Svaté Rodiny

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

PÁTEK 31. 12. 2021
Silvestr – Děkovná bohoslužba na závěr roku v 18.15 hod.
SOBOTA 1. 1. 2022
Slavnost Matky Boží P. Marie, Nový rok – mše svatá v 9.00 hod.
NEDĚLE 2. 1. 2022
2. neděle po Narození Páně – mše svatá v 9.00 hod.
ČTVRTEK 6. 1. 2022
Slavnost Zjevní Páně, Tři králové – mše svatá v 18.15 hod.
(žehnání vody, křídy a kadidla)
NEDĚLE 9. 1. 2022
Svátek Křtu Páně – mše svatá v 9.00 hod., ukončení vánoční doby
Pokud bude možné sloužit mše svaté, budou každou sobotu v době adventní v 7.00 hod. roráty (ranní mariánské mše v době adventní)
– 4. 12., 11. 12., 18. 12.
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.
V neděli 19. 12. 2021 v 15.00 hodin proběhne v kostele v Rapotíně divadelní představení.
Betlémské světlo – možno vyzvednout v kostele 24. 12. 2021 v době od 8.00 hod. do 10.00 hod. a před půlnoční mší svatou.
Návštěva kostela s prohlédnutím jesliček je možná od 24. 12. 2021 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 9. ledna 2022.
SLEDUJTE, PROSÍME, ZMĚNY PRAVIDEL PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ NA BOHOSLUŽBÁCH HLÁŠENÉ VLÁDOU.
Kněží Římskokatolické farnosti Rapotín přejí všem občanům požehnané Vánoce a celý nový rok plný Božího požehnání a pokoje.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Rapotín

PLACENÁ INZERCE
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C

doba všech dýní tvořila výzdobu na schodišti naší školy a vytvořily tak příjemnou podzimní atmosféru. Po pár dnech si žáci
své výtvory odnesli domů, kde si do nich mohli vložit zapálenou
svíčku a umístit je třeba přede dveře.

J ,

Začal nový školní rok. Jsme plní očekávání, že bude klidnější a že nám hlavně dovolí věnovat se všemu, co máme
rádi. Budeme si plnit své školní povinnosti, těšíme se na nová
přátelství. Určitě zažijeme spoustu zábavy a dozvíme se nové
a zajímavé informace, které využijeme ve svém životě. Velmi
poučné a zábavné jsou naše školní projekty. Ten letošní je věnován nám samotným – lidem.
Při úvodní společné prezentaci jsme se seznámili s vývojem života na naší planetě. Dozvěděli jsme se, že první primáti se na
Zemi objevili asi před 75 miliony let v Africe. Seznámili jsme se
s vývojem lidoopů a lidí. Věnovali jsem se jednotlivým vývojovým etapám člověka, od člověka zručného až po člověka dnešního typu. Podrobněji jsme porovnali kostry a všímali jsme si
jejich rozdílů. Povídali jsme si o jejich způsobu pohybů,
o jejich obživě, jaké používali nástroje a jaké bylo jejich společné soužití. Po společné prezentaci jsme se rozešli do svých
tříd, kde se každý ročník věnoval práci na výstupu z dnešního
projektu věnovanému evoluci člověka. Žáci si vyzkoušeli jeskynní malby z období paleolitu. Někteří se stali na chvíli lovci
mamutů, jiní zase byli objeviteli kosterních nálezů. Povedené
byly také návrhy oděvů v pravěku a nechyběly ani vyrobené postavy člověka dnešního typu. Podle reakcí a výsledků výstupů
žáků byl projekt velmi poučný a zajímavý.

Monika Habrmanová, DiS.

P
Součástí výuky tělesné výchovy na naší škole je plavecký výcvik.
Ten letos probíhal od září do poloviny listopadu ve zrekonstruovaném plaveckém bazénu v Šumperku. Žáci 2. a 3. ročníku se
každý týden pod vedením zkušených instruktorek plavání zdokonalovali ve svých plaveckých dovednostech. Učili se splývat,
dýchat či skákat do vody, potápět se a lovit předměty ze dna bazé-

Věříme, že nám situace v letošním roce dovolí věnovat se dalším dílčím oblastem člověka a my budeme poznávat a dozvídat
se o nás – lidech – co nejvíce.
Mgr. Iveta Špundová

H
Halloween je původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před svátkem Všech svatých neboli Dušiček. Hlavním
symbolem Halloweenu jsou vydlabané dýně. Tento zvyk v souvislosti s Halloweenem má původ v irské legendě o darebákovi Jackovi, který po své smrti bloudil v podobě vydlabané dýně po zemi
a svíčkou si svítil na cestu. Naši žáci si společně s pedagogy tuto
tradici připomněli v pondělí 25. října, kdy se ve třídách oranžové plody podzimu postupně proměnily ve strašidelné i legrační.
Na přinesené dýně různých velikostí si žáci nejprve předkreslili
obličeje, které chtěli vyřezávat, a pustili se do práce. Jako první
odřízli vršek a lžící začali dlabat dužinu se semínky. Nakonec
opatrně vyřezali obličeje a díla byla dokončena. Konečná po-

nu. Zkušenější plavci trénovali základy plaveckého stylu prsa,
znak a kraul. Velký úspěch u žáků měly zábavné pomůcky do
vody i volná zábava na konci každé lekce. Žáci si v čase stráveném na bazéně zlepšili svoji fyzickou kondici, udělali pokrok ve
svých plaveckých dovednostech a na závěr výcviku dostali všichni „Mokré vysvědčení“ – doklad o úspěšném absolvování kurzu.
Mgr. Jitka Brzobohatá
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
MŠ Z

Začal nám nový školní rok a pro děti to znamenalo především
setkání s novými kamarády, zvykání si na svoji školičku, paní
učitelky a zaměstnance. S nadcházejícím podzimem jsme si
s dětmi povídali o zpracování ovoce, zeleniny a vyzkoušet
připravit některé pochoutky. Děti se podílely např. na přípravě bramborových pečáků, jablečných taštiček, křížal. Pro
nepříznivé počasí byla bohužel zrušena společná akce na MŠ
Zámecká – Dýňování. Děti si to ale užily v rámci naší školky,
vyráběly strašáčky, malované dýně, spolupracovaly při dlabání dýně a posléze se zúčastnily závodivého dopoledne s milým
překvapením. Děkujeme rodičům za spolupráci a krásné dýně,
které byly ozdobou v MŠ v těchto podzimních dnech.

Školní rok 2021/2022 na MŠ Zámečku jsme začali zvesela. V září
k nám přijelo Maňáskové divadlo, příběh děti velmi rozesmál,
hlavní protagonisté je vtáhli do děje, což děti příjemně potěšilo.

Zapsala Salátová Eva

D

V podzimním období se naši předškoláci zúčastnili plaveckého
výcviku, učili se plavat v nově zrekonstruovaném bazénu
v Šumperku. Děti byly nadšené, moc je to bavilo. Také jsme
navštívili místní knihovnu, kde milá paní knihovnice děti seznámila s knihami a dětskou literaturou. Na podzim si předškolní
děti v rámci projektu „Létající barvy“ mohly samy zhotovit
krásná pestrobarevná trička, která si poté odnesly domů. Také
probíhal ve školce tvořivý týden, společně jsme vyráběli nejrůznější podoby dýně. Akce Dýňování proběhla v dopoledních
hodinách v prostorách školky. Dětem jsme nachystali zábavný
program plný různých her a úkolů, na závěr jsme přivítali
Bílou paní, která každému donesla sladkou odměnu. Podzimní
období jsme s dětmi zakončili vycházkou k velkému dubu, kde
jsme říkankou a velkým klíčem uzamkli les.

Ve středu 20. října jsme se za pěkného počasí vydali na louku
nad Vikýřovicemi, kde jsme pouštěli draky. Všem tentokrát nádherně létali. Na závěr jsme se přesunuli do „rokle“, kde jsme si
opekli špekáčky. Akce se vydařila.

A
Z důvodu současné koronavirové situace, škola žádné akce
v nejbližší době nechystá.
Pokud se situace vylepší, jsou v plánu tyto akce:
- Velikonoční jarmark
- Den otevřených dveří – prohlídka školy a dvou nově otevřených tříd
- Sběr papíru – sbíráme i karton
- Setkání s předškoláky
- Zápis do 1. ročníku

Zapsala Monika Alková

Z

– MŠ K

ZŠ sbírá:
- pomerančovou a citronovou kůru
- víčka od PET lahví

PF 2022

Přejeme Vám vše, co se špatně balí,
to jest klid, pohodu a zdraví!
Hezké prožití večera splněných přání,
svátků vánočních a vše nejlepší
v novém roce 2022.
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Ze života dobrovolných spolků
J
Silniční muzeum ve Vikýřovicích hostí v současné době ve
svých výstavních prostorách unikátní sbírku historických jízdních kol Jana Hlavatého z Postřelmova a zajímavých doplňků na
kola ze sbírky Vladimíra Koukoly ze Šumperka.
Jízdní kolo – první dopravní suchozemský dopravní prostředek
poháněný vlastní silou, dostupný téměř všem – nejen urychlilo
náš pohyb za prací i zábavou, ale určitě také zlepšilo zdraví
a kondici všech bicyklistů, velocipedistů a kolařů. Historie
jízdního kola s vlastním pohonem nohou začala v nejstarších
dobách různými odstrkovadly, časem doplněnými řídítky, pedály, brzdami a převody. Pohon jen za pomoci vlastních nohou
(někdy i rukou) však jízdním kolům zůstal až do dnešní doby,
kdy se však stále více prosazují kola poháněná též motorem.
Však také označení „velociped“ je složením dvou latinských
slov – VELOX, velocis (rychlý) a PES, pedis (noha) – tedy
„rychlá noha“. Přes první náčrt Leonarda da Vinci, běhací stroje (drezíny) německého vynálezce Karla von Draise, nebezpečná vysoká kola, kostitřasy, se vývoj jízdních kol postupně přenesl až k moderním roverům, vylepšovaných v průběhu
20. století v podstatě až do dnešní podoby.

Alena Turková,
vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích

K

O

Obec Rapotín se rozhodla, že podpoří třetí vydání
publikace Opomenutí hrdinové. Předchozí vydání
vyšla v roce 2009 a 2010.
O publikaci mezi veřejností neustále přetrvává zájem.
Ve třetím vydání byla provedena jen základní jazyková korektura. Ostatní fakta zůstávají nezměněna, i když od
posledního vydání publikace uplynulo 11 let a během tohoto
času řada hrdinů nás již opustila či jejich rodiny se přestěhovaly
na jiná místa.
Křest prvního vydání publikace se uskutečnil 11. 11. 2009 u příležitosti oslavy Dne válečných veteránů v sále areálu Losinka
v Rapotíně. „Publikace vznikla k 65. výročí bojů na Dukle, aby
usnadnila všem pozůstalým vzpomínky na své předky anebo
příbuzné,“ uvedl autor knihy a bývalý aktivní voják Jan Benda.
Publikace popisuje události z let 1944–1948 a zaměřuje na vojenskou účast volyňských Čechů z okresu Šumperk v bojích na
východě. Je to hlavně pamětní kniha neznámých hrdinů, kteří
v letech 1944–1945 bojovali za svobodu naší vlasti.
Třetím vydáním si Obec Rapotín připomíná 90 let od slavnostního vysvěcení památníku obětí 1. světové války obcí Rapotín, Vikýřovice, Petrov a Terezín, který se nachází na vnější zdi kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně. Každoročně 11. listopadu
v Den válečných veteránů zde starostové obcí pokládají květiny, aby tak uctili památku padlých vojáků z Rapotína, Petrova
a Vikýřovic.
Publikaci je možné zakoupit od 11. listopadu v Turistickém informačním centru Rapotín za cenu 250 Kč.

Výstava Jízdní kola v čase ukazuje historický vývoj tohoto oblíbeného dopravního prostředku na více jak třiceti vystavených
exponátech ze sbírky Jana Hlavatého. Nejstarším originálem
je dřevěné kolo přechodového typu z roku 1872, další dřevěná
kola jsou modely vyrobené podle originálů z let 1839 a 1853.
Vystaveny jsou také originály oblíbených vysokých kol z let
1890–1893. Početná je především kolekce jízdních kol z počátku 20. století až po modely z poloviny 40. let 20. století. Jsou
mezi nimi známé i méně známé značky – mezi unikáty patří
jízdní kolo Royal Enﬁeld z roku 1902, zahraniční ﬁrmy zastupuje např. kolo francouzské ﬁrmy Peugeot, německé bicykly
značky Dürkopp a Wanderer nebo rakouské zbrojovky Steyr.
Z českých výrobců jsou to potom kola výrobců Zborojovka
Brno, Premier, Tatra, Koruna, Hrdlička ad. Nechybí ani kola
naší regionální ﬁrmy Velamos, která zapůjčil Vladimír Koukola.
Právě z jeho sbírky jsou i kolekce doplňků na jízdní kola – svítilen, výstražných zvonků, ﬁremních štítků a odrazek.
Výstava bude ve Velkém výstavním sále Muzea silnic ve Vikýřovicích ke zhlédnutí až do konce ledna 2022.

Lenka Drechslerová
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Ze života dobrovolných spolků
16.
V neděli 10. října se konala 16. svatohubertská myslivecká pouť. Ta
letošní byla již šestnáctá! V Rapotíně, v chrámu Nanebevzetí Panny
Marie patří tradičně k těm nejnavštěvovanějším, ale letos po loňském
„kovidovém půstu“ byla o to očekávanější. Vždyť kromě duchovního rozměru je přehlídkou a oslavou myslivosti. Mluvíme-li o svatém
Hubertovi, pojďme si ho trochu připomenout.
Svatý Hubert žil ve druhé polovině sedmého století. Pocházel ze vznešené
rodiny a rád se věnoval lovu a jiným světským radovánkám. Legenda vypráví, že se mu při lovu na Zelený čtvrtek zjevil jelen, kterému zářil mezi
parohy zlatý kříž. Tato příhoda na něho měla údajně velmi silný vliv, a tak
po smrti své ženy odešel do kláštera a po zbytek svého života šířil křesťanství. Les, lov a jelen – to jsou zřejmě důvody, pro které si dávní lovci
Huberta vybrali za svého patrona. Ti současní – myslivci – si svatohubertské tradice cení a mají k ní velkou úctu. Proto tedy současní lovci po celé
Evropě pořádají nejrůznější akce, které mají ve svém názvu svatého Huberta. Naši myslivci, tedy myslivci z Vikýřovic, Petrova a Rapotína, členové
mysliveckého spolku Petrov Vikýřovice, pod vedením pana starosty a také
myslivce Václava Mazánka, nezůstávají pozadu.
Modrá obloha a slunečné počasí spolu se žlutým a červeným listím stromů vytvořilo neuvěřitelnou, úžasnou podzimní kulisu přilákalo do Rapotína a Vikýřovic mnoho lidí. V 8:45 hodin vítaly poutníky
lovecké fanfáry na lesní rohy v podání trubačů pod vedením Petra Kocůrka. Šumperský kaplan P. Jan Berka potom v 9 hodin zahájil
a celebroval slavnostní bohoslužbu, při které opakovaně děkoval a prosil Boha, na přímluvu svatého Huberta, ať myslivci moudře
hospodaří se zvěří, mají to potřebné štěstí při lovu a také – a spíše hlavně - otevřená srdce pro Boha, sebe i své rodiny navzájem.
Svatohubertská mše byla doprovázena zmíněným trubačským tělesem a také zábřežským pěveckým sborem. Bohoslužby se účastnili nejen věřící z přilehlých farností, ale také myslivci i jejich rodiny včetně mnoha dětí. Po skončení mše svaté připravili myslivci
příjemné překvapení - u východu z kostela byly účastníkům nabízeny svatohubertské koláčky a horký „myslivecký“ čaj. Poté se
poutníci přesunuli do Vikýřovic do sportovního areálu, kde slavnost svatého Huberta pokračovala. Účastníci si mohli zajít na zvěřinové speciality – výpečky z divočáka se zelím a knedlíkem nebo jelení guláš. Výborné pivo jako křen a také dobrá odpolední káva
k sousedskému popovídání byla samozřejmostí. Účastníci tak mohli shlédnout ukázky vábení jelenů, předvedení dravců skupiny
Seiferos, také myslivecké a lovecké oděvy nebo zbraně a loveckou optiku.
Myslivecká pouť se vydařila. Přišlo kolem 500 poutníků, turistů a návštěvníků. A myslím, že si to užili. Nezbývá než těšit se na svatohubertskou pouť v příštím roce a rozloučit se stylově: „Lovu a lesu zdar!“

M

J

F

Memoriál Josefa Feltla v pétanque se konal v září za
příznivého počasí. Zúčastnilo se ho 16 dvoučlenných
družstev. Až do poslední chvíle všichni bojovali.
Tentokrát zvítězil Milan Strouhal a Pavel Arzt.
Děkujeme senátorovi Mgr. Miroslavu Adámkovi za
ceny, které věnoval pro vítězná družstva. Všichni si
zahráli, uvolnili a dobře pobavili. Doufejme, že nám
bude situace přát a zase si brzy zahrajeme.
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Ze života dobrovolných spolků
I pro naše rodinné centrum Vikýrek byl letošní podzim ve znamení neustálých změn a přizpůsobování se vládním opatřením,
ale i přes to všechno jsme dokázali i nadále fungovat v plném
provozu a nabízet veřejnosti mnoho aktivit, zejména oblíbený
pravidelný program pro rodiče s dětmi a kroužky pro děti bez
rodičů. Uspořádali jsme také tvořivé workshopy na téma šití
kosmetické taštičky a předvánoční tvoření pro děti.
Za zmínku stojí venkovní akce pod širým nebem s názvem Uspávání broučků s lampionovým průvodem, které se zúčastnilo velké
množství rodin s dětmi, což nás mile překvapilo a je vidět, že i v této
nelehké době má smysl v těchto akcích nadále pokračovat.
A nesmíme zapomenout na již tradiční zimní bazárek, součástí
kterého byla letos sbírka dětského, dámského a pánského oblečení,

hraček aj. pro klienty azylového domu v Šumperku. Pokud víte
ve Vašem okolí o rodině v nouzi, matce samoživitelce nebo o někom, komu byste rádi pomohli, kontaktujte pro bližší informace
paní Leonu Pekařovou na email: leona.pekarova@gmail.com.
Jsme rádi, když můžeme pomáhat ostatním lidem v nouzi.
Máte-li zajímavý nápad na tvořivý workshop nebo tip na přednášku, určitě se s námi o něj podělte na našich facebookových
stránkách.
Přejeme všem rodičům, dětem a přátelům Vikýrku krásné prožití
vánočního času plného šťastných chvil s těmi nejbližšími, plno
úsměvů na tvářích, mnoho zdraví a budeme se těšit na Vaši návštěvu v rodinném centru i v roce 2022.
Tým RC Vikýrek

Z

F
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V letošním roce se nám povedlo uspořádat ve Vikýřovicích celkem 8 závodů, kde se sešlo vždy
přes 50 závodníků. Moc nás potěšil zájem z řad široké veřejnosti. Uspořádali jsme rovněž jarní
a podzimní kurzy pro začátečníky, kterých se zúčastnilo přes 10 nových týmů.
I přes nepříznivou situaci se v letošním roce konalo 4. až 5. září 2021 Mistrovství republiky
mládeže v agility v Mohelnici, kde jsme měli zastoupení v kategorii juniorů (15 až 18 let)
– Denisu Korbářovou a Adélu Hasalovou s fenkou Casey, které získaly 2. místo v družstvech
kategorie medium. O týden později tedy 11. až 12. září 2021 se konalo Mistrovství republiky
v agility v Trutnově. Náš klub reprezentovali – Adéla Hasalová, Denisa Korbářová, Karel
Havlíček a Olga Havlíčková.
Dne 24. září 2021 náš spolek přijal pozvání na vystoupení při příležitosti III. ročníku setkání seniorů
ve Zborově, naši členové předvedli své umění v disciplíně dogdancing a také ukázkami agility.
Na začátku října se konalo v Pezinku Mistrovství Slovenska v agility, kde se naše členka Olga
Havlíčková se svou fenkou Zuli staly Mistry Slovenské republiky v agility družstev large. Tyto velké závody posuzoval náš člen
Karel Havlíček.
V říjnu proběhl výběr na rozhodčího pro Mistrovství světa v agility, které se bude konat v říjnu 2023 v Liberci. S radostí a pýchou
můžeme oznámit, že byl vybrán Karel Havlíček. Moc gratulujeme.
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TJ S

V

areálu. Poděkování patří i obci Vikýřovice, Fotbalové asociace
ČR, MŠMT, Národní sportovní agentuře a Olomouckému kraji
za jejich dotační tituly, bez kterých by činnost našeho klubu nemohla fungovat.
Do nového roku 2022 Vám přejeme nejenom sportovní úspěchy,
ale i zdraví a rodinnou pohodu.

Dobrý den, vážení příznivci fotbalu v naší obci. V letošním
roce, alespoň v podzimní části, jsme mohli znovu nastartovat
fotbalovou soutěž, po delší odmlce si užít tento sport a přivítat
na hřišti naše fanoušky. Do soutěžního ročníku 2021/2022 jsme
přihlásili družstvo mužů a čtyři družstva mládeže. Jsme rádi, že
i v této nelehké době omezené různými opatřeními a nařízeními jsme dokázali zpět k fotbalu přivést nejenom mládež. Můžeme se pochlubit stále rostoucí základnou, kdy je v současné
době registrováno 160 členů klubu, z toho 120 v mládežnických
kategoriích. O budoucnost se stará celkem 9 trenérů. Aktivně
pracujeme na zajištění členské základny pro vytvoření družstva
dorostu, které vznikne v nadcházející sezóně, tj. od srpna 2022.
Tady je stručný přehled roku dle kategorií.

tým TJ Sokol Vikýřovice

MUŽI – 1B třída sk. C
Družstvo mužů v podzimní části odehrálo celkem 13 utkání se
ziskem 14 bodů a skóre 26:35. Po ne zcela podařeném začátku
se muži v závěru podzimní části zlepšili a probojovali na 9. místo tabulky. Pod vedením nového trenéra Vladimíra Novotného
chtějí tuto bilanci v jarní části vylepšit a dostat se do horní části
tabulky.

STARŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor
Družstvo starších žáků v podzimní části odehrálo 11 utkání s pozitivní bilancí 6 vítězství a 5 porážek se skóre 53:25 a obsadilo
6. místo tabulky. Jsme rádi, že tato kategorie byla v podzimní
části doplněna hráči, kteří, doufejme, budou základem pro družstvo dorostu pro nadcházející ročník.

S

MLADŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor
Družstvo mladších žáků v podzimní části odehrálo 10 utkání
s bilancí 4 vítězství a 6 porážek se skóre 27:31 a obsadilo
6. místo tabulky.

V

STARŠÍ PŘÍPRAVKA – Okresní přebor
Družstvo starší přípravky v podzimní části odehrálo 12 utkání
s bilancí 8 vítezství a 4 prohry se skóre 67:37 a obsadilo 2. místo
tabulky za vedoucím Novým Malínem.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – Okresní přebor
Družstvo mladší přípravky v podzimní části odehrálo 10 utkání
s bilancí 5 vítezství a 5 porážek se skóre 102:58 a obsadilo
3. místo tabulky. Při utkání našeho nejmladšího družstva jsme
rádi, že se zapojují i noví hráči trénující v předpřípravce, a tím
se seznamují s fotbalem a jeho pravidly.

Akce TJ Sokol Vikýřovice

Přejeme krásné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2022 pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.
Doufáme že rok 2022 bude lepší
a konečně se nám podaří znova uspořádat
Hasičský ples a Kácení máje,
které jsme kvůli covidu-19
nemohli už dva roky pořádat.
Děkujeme za Vaši přízeň a obci Vikýřovice
za materiální a ﬁnanční podporu.

I přes omezení a zrušení soutěží se nám v roce 2021 povedlo zařídit několik akcí, např. fotbalové soustředění přípravky v Loučné nad Desnou, spoluorganizovali jsme fotbalový kemp Horsta
Siegla na fotbalovém hřišti ve Vikýřovicích, několik přátelských
turnajů mládežnických kategorií. Organizovali jsme soustředění
a školení trenérů mládeže. V letních měsících jsme uskutečnili
zábavu s hudební produkcí.
Na závěr patří poděkování hráčům za jejich výkony a reprezentaci klubu, fanouškům a příznivcům za podporu v roce 2021
a také všem dobrovolníkům za jejich celoroční práci a přínos
pro fotbalový klub. Všem sponzorům a obci Vikýřovice za spolupráci s využitím dotačních titulů k modernizaci sportovního
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Ze života dobrovolných spolků
FBC V

do 17.30 hodin. Starší žáci, dorost, junioři a dospělí v pondělí od
18.30 do 20.00 hodin.

V květnu jsme opět po několika letech přihlásili družstvo mužů do
oﬁciální ﬂorbalové soutěže Českého ﬂorbalu v Olomouckém kraji. Muži od září hrají Olomouckou soutěž mužů. Již o prázdninách
měli letní přípravu v okolní přírodě a od srpna trénují v tělocvičně.
Družstvo mužů je v každém dalším zápase lepší a lepší. Tuto kategorii od samého začátku ovlivňuje onemocnění covid-19, hlavně
v podobě testů, které jsou na zápasy nezbytné. V měsíci říjnu jsme
pořádali v MSC Libina turnaj mužů, který nemůžeme pořádat
v domácí hale, protože má malý rozměr.

V říjnu jsme dvě naše kategorie dětí (mladší žáci a starší žáci)
přihlásili do Zábřežské ﬂorbalové ligy. Začátkem listopadu se
obě kategorie zúčastnily prvního turnaje v Postřelmově. A samozřejmě i děti nad 12 let od samého začátku ovlivňuje onemocnění
covid-19, hlavně v podobě testů, které jsou na zápasy nezbytné.
Vzhledem k epidemiologické situaci byly další dva turnaje, které
se měly hrát do Vánoc, zrušené, ale věříme, že se odehrají na jaře.
Na závěr přejeme všem spoluobčanům, aby čarovná atmosféra
Vánoc přetrvala a úspěchy příštího roku ať předstihnou roky minulé, Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, klidu a v novém roce
hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

Od začátku září probíhají v tělocvičně u ZŠ Vikýřovice tréninky.
Děti trénují v pondělí od 16.00 do 17.00 hodin, mladší žáci a elévové každé pondělí od 17.00 do 18.30 hodin a čtvrtek od 16.30

Silvie Cikrytová
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SVÁTKY PLNÉ RADOSTI,
RYBU TÉMĚŘ BEZ KOSTÍ,
OD JEŽÍŠKA PLNÝ RANEC,
NA SILVESTRA HŘÍŠNÝ TANEC,
PO PŮLNOCI PEVNÝ KROK,
A PAK ŠŤASTNÝ CELÝ ROK 2022.
Přejí Chovatelé Rapotín

U příležitosti Svatohubertské pouti jsme 10. října uspořádali
přehlídku králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva v prostoru před obecní knihovnou. Bylo vystaveno 12 králíků a jeden
cvičený bez umístění v kleci, 5 voliér holubů, 6 voliér drůbeže
a ochočený exotický papoušek bez voliéry. Přehlídku podpořili
téměř všichni naši dospělí chovatelé a jedna mladá chovatelka.
Velký zájem byl mezi dětmi o péči o cvičeného králíčka a mezi
dospělými o umožnění nákupu chovných zvířat.
Za ČSCH ZO Rapotín Miroslav Cikryt
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