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V
Dne 12. května proběhlo v Galerii Zámeček slavností vítání občánků. Do obce Vikýřovice bylo
přivítáno 15 dětí. První vítání se uskutečnilo v 15.00 hodin a druhé v 17.00 hodin.

DO

Vítání občánků v 15.00 hodin: Tomáš Durec, Štěpán Kłodziňski, Michal Komenda, Jan Kovářík, Simona
Bílková, Vojtěch Truksa, Nikol Drangubiaková, Miriam Podhajská (zleva).

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace se Olomoucký kraj
v roce 2017 zavázal poskytnout obci Vikýřovice dotaci ve
výši 18 000 Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí podle §27 odst. 3 písm.
b) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně. Příjemce je
oprávněn dotaci použít na pořízení zásahových rukavic.
Ing. Ivana Pospíšilová

Vítání v 17.00 hodin: Bruno Auer, Antonín Neuman, Denisa Jelínková, Nikol Kondlerová, Miriam Mašková,
Vanesa Jelínková, Sofie Garguláková (zleva).
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OPRAVA KORYTA POTOKA

OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI

Od 9. 5. 2017 do 28. 7. 2017 probíhá akce „Vikýřovice – oprava koryta potoka, oprava drenáže“. Stavbu provádí ﬁrma Ekozis spol. s.r.o., Na Křtáltě 980/21 789 01 Zábřeh. Cena stavby je
724 790 Kč. Jedná se o úsek na ul. Pod Trámky a ul. Mlýnská,
kde v celém úseku budou vystaveny pobřežní zídky, které tvoří
opevnění průtočného proﬁlu potoka. Součástí stavební zakázky je
oprava stávající drenážního potrubí na ul. Rybářská v délce 92 m,
v trase budou osazeny 3 ks revizní šachty.

ZVÝŠENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY
V současné době probíhá stavba „Zvýšení kapacity mateřské
školy ve Vikýřovicích“. Stavbu provádí ﬁrma RÝMSTAV CZ
spol. s.r.o., Nerudova 20/1290, 785 01 Rýmařov. Cena stavby
9 403 400 Kč. Zároveň ze stavebními pracemi probíhá výroba
a dodávka interiérového vybavení do MŠ ul. Ke Splavu 318,
Vikýřovice. Zakázku vyhrála ﬁrma Jiří Fabiánek, Bratrušov 89.
Cena zakázky 318 371 Kč. Součástí nové MŠ ul. Ke Splavu 318,
Vikýřovice je dodávka herních prvků, kterou vyhrála ﬁrma FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno. Cena zakázky 941 277 Kč.

Od 9. 5. 2017 do 28. 7. 2017 probíhá akce „Oprava chodníků
v obci Vikýřovice“. Stavbu provádí ﬁrma SUEZ Technický
servis s.r.o., Hybešova 523/10,787 01 Šumperk. Cena stavby
680 765 Kč. Jedná se o úsek: etapa 1 – od ul. K Desné po OÚ
Vikýřovice etapa 2 – od OÚ Vikýřovice po bývalou hasičskou
zbrojnici. Dojde k předláždění a doplnění ložné vrstvy štěrku pod
stávajícím chodníkem.
Pavel Rýznar
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K
Redakční komise obecního zpravodaje by chtěla jménem obce srdečně poblahopřát
všem občanům, kteří se v příštích třech měsících 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 30. září 2017 (předem
prosím zvažte, v kterém čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

Č

S

Miroslava Jersáková 86 let Stanislav Frank
Jaromír Jílek
70 let Jiřinka Jelinková
Jiřina Nevímová
92 let Matěj Kedroutek
Zdenka Lapčíková
Jiří Makoň
Věra Ptáčková
Vladimír Zapalač

75 let
84 let
88 let
83 let
70 let
85 let
75 let

Z

Jaroslav Bernášek
Alžběta Bischofová
Jiřina Kubínová
Dušan Oravec
Lubomír Vlček
Jiří Bořil

88 let
84 let
84 let
82 let
80 let
75 let

K

V měsíci dubnu bylo do knihovny zapůjčeno 40 svazků výměnného fondu. Jako
každý rok proběhlo v knihovně tvoření
velikonočních dekorací. Tvořit přišly maminky a děti, které zde strávily příjemné
odpoledne. Knihovnu navštívily děti z MŠ
a společně jsme pokračovali ve čtení a vyprávění pohádek. Fotograﬁcký kroužek
pod vedením Marka Macha ukončil práci výstavou fotograﬁí dětí, která završila
jeho činnost v tomto roce. Připraveno
bylo i malé občerstvení. Výstava bude
ke zhlédnutí v knihovně po celý rok. Dovolená v knihově bude od 28. 6. 2017 do
10. 7. 2017.

23. května jsme se vypravili s našimi seniory na jarní zájezd na Praděd a do Karlovy
Studánky. Nejdříve jsme se zastavili v botanické zahradě Makču – Pikču v Pasekách.
Navštívili jsme zrekonstruovaný bruntálský zámek, který je jednou z nejvýznamnějších
památek našeho regionu. Nejvíce nás oslovilo trojúhelníkové nádvoří s arkádami, kamennou dlažbou a slunečními hodinami. Z Ovčárny nás vyvezl plně obsazený autobus
až na vrchol Pradědu, kde jsme poobědvali. Počasí nám přálo, tak se nám naskytl nádherný výhled z nejvyšší hory Jeseníků. Po procházce Karlovou Studánkou a po návštěvě
cukrárny jsme se příjemně unaveni vrátili domů.
Irena Kučerová

P
V neděli 26. března 2017 uspořádala Kulturní a sociální komise při Radě obce Vikýřovice „Jarní setkání seniorů“. V programu vystoupili žáci „pěveckého sboru“ ZŠ
a MŠ Vikýřovice a skupina orientálního
tance MARLY. K tanci a poslechu hrála
hudební skupina Albatros.

* * * * * * P O D Ě K O V Á N Í * * * * * *

Chtěla bych poděkovat členkám sociální a kulturní komise obce Vikýřovice za hezký zážitkový den, který jsem strávila na zájezdu seniorů konaném dne 23. 5. 2017.
Program zájezdu byl zajímavý a pestrý. Dopoledne jsme se kochali barevnou záplavou kytiček v arboretu v Pasece a obdivovali krásné interiéry a nádvoří zámku
v Bruntále. Asi málokdo z nás tušil, že zámek Bruntál je tak pěkný, protože ze
strany od silnice nevypadá moc přitažlivě. Potom jsme si vyjeli na dobrý oběd až
na Praděd a odpoledne jsme strávili pohodovou procházkou po Karlově Studánce.
Počasí nám přálo, zájezd se vydařil a určitě se všem líbil.
Naďa Čížková
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D
V neděli 7. května 2017 zorganizovala
Kulturní a sociální komise při Radě obce
Vikýřovice zájezd do Moravského divadla
v Olomouci na divadelní představení Robin Hood. Ze závažných důvodů byla změna programu a hrála se činohra Jméno.
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T
Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
13. července, 27. července, 10. srpna, 24. srpna,
7. září, 21. září
Kompozitní obaly
13. července (čtvrtek)
Nebezpečný odpad
16. září
Harmonogram svozu:
09.00 – 09.20 hod. u STS
09.25 – 09.45 hod. u prodejny NAZET
09.50 – 10.10 hod. ulice Sadová
10.15 – 10.35 hod. ulice Okružní (před Okály)
10.40 – 11.00 hod. u prodejny KAUM PLUS
11.05 – 11.25 hod. bývalé sídliště VÚCHS
11.30 – 11.50 hod. hostince Pod Trámky
11.55 – 12.15 hod. u bývalé hasičské zbrojnice
13.15 – 13.35 hod. ulice Rybářská
13.40 – 14.00 hod. u Šeﬂů č. p. 441
Velkoobjemové kontejnery
od 18. do 20. září (pondělí – středa)
Místa přistavení:
- ulice Sadová
- parkoviště před prodejnou NAZET
- u provozovny VERNER MOTOR

od 20. do 22. září (středa – pátek)
Místa přistavení:
- ulice Krátká – u Šeﬂů č. p. 441
- u bývalé hasičské zbrojnice
- u bývalého sídliště VÚCHS (parkoviště)
- ulice k Desné
Biologicky rozložitelný materiál
Každý čtvrtek – vývoz hnědých nádob
na BIO
Velkoobjemový kontejner na BIO
– u nádraží – stálé stanoviště
Upozornění
Nádoby na bioodpad umístěné na
jednotlivých stanovištích jsou majetkem obce. Žádáme občany, aby nenechávali nádoby na zahradách u svých rodinných domů. Berte ohled na své
sousedy, kteří by nádoby také chtěli využívat.
Upozornění
Obec Vikýřovice pořídila barevné tašky na separovaný odpad do domácností.
Výdej tašek bude zahájen od 10. července 2017 na podatelně obecního úřadu.
Do každé domácnosti bude vydána jedna sada. Výdej bude uskutečněn po předložení občanského průkazu.
Celoroční harmonogram svozu odpadu naleznete na webových stránkách obce
www.vikyrovice.cz.

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

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

my

slí

m

ee

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

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

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
D

19. květen 2017 byl pro nás všechny v MŠ Zámeček Vikýřovice zvlášť významným dnem. Pro maminky, tatínky
a jejich děti jsme připravili oslavu ke Dni matek (14. 5.),
ke Dni otců (18. 6.) a ke Dni dětí (1. 6.). Všechny tyto
sváteční dny jsme spojili, abychom oslavili Den rodiny.
V odpoledních hodinách jsme se všichni sešli na zahradě MŠ. Děti přivítaly své rodiče krátkým vystoupením
a poté se svého hudebního programu ujal INKA-TEAM
z Prahy. Spoustou veselých písniček, tanečků a soutěží
nás provázela hlavní představitelka paní Inka Rybářová
se svým manželem zvaným „Rybička“. Zhruba po hodinovém vystoupení poprosila paní vedoucí učitelka Hana
Bartošová, aby se všichni přítomní přesunuli na spodní
část zahrady. Tam pro ně bylo připraveno velké překvapení. Každá rodina dostala nafouknutý balónek, na který
vymysleli a společně napsali své tajné přání. Úžasná atmosféra při společném vypouštění balónků se ani nedá popsat. Snad jedním
slovem… Nádhera! Popřejme tedy za náš pedagogický tým MŠ, aby všechna přání byla splněna a všem rodičům a dětem děkujeme
za velkou účast a kladné ohlasy z jejich strany. Děkujeme i my Vám.
Za kolektiv MŠ Zámeček napsala Radmila Beranová

C

Š

LES – tak se jmenoval celoroční projekt, kterému jsme se v letošním školním roce věnovali. Cílem projektu bylo zajímavou
a poutavou formou utvářet pozitivní vztah dětí k lesu i k životnímu prostředí. Projekt byl zahájen besedou s panem Nimrichtrem, který se zabývá preparací ptáků a zvířat lesa.

Každý měsíc byl pak zaměřen na jiné téma, např. ptáci v lese,
druhy stromů v lese, houby v lese, rostliny v lese atd. Žáci na
dané téma vyráběli, kreslili, vyhledávali informace na internetu a také měli možnost si sami připravit pohár s lesním ovocem.
Svými výrobky pak vyzdobili společné prostory školy.
I školní výlet byl tematicky zaměřen na lesní ekosystém. Navštívili jsme „Lesní bar “ v Horní Lipové. Slavnostní ukončení
projektu proběhlo 8. června za účasti rodičů, prarodičů i široké
veřejnosti. Úvodem vystoupili žáci z pěveckého kroužku pod
vedením Mgr. Jitky Brzobohaté a dramatického kroužku pod vedením Mgr. Blanky Gabriškové s hudební pohádkou O červené
Karkulce. Poté kroužek aerobiku pod vedením Mgr. Lucie Sojkové předvedl svoji nacvičenou skladbu. Prezentovali se také členové místního Mysliveckého spolku Vikýřovice Petrov. Nejdříve
zahráli několik fanfár a následně Mgr. Václav Novák předvedl
výcvik loveckého psa. Pak už si návštěvníci mohli prohlédnout
společné prostory školy s vystavenými výrobky. Připraveno pro
ně bylo i malé občerstvení.
Příjemná atmosféra a pochvalná slova návštěvníků byla odměnou pro žáky i pedagogy za jejich celoroční práci.

V tomto školním roce probíhal na naší základní škole celoroční
projekt „LES“. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro tematický výlet, a to do Lesního baru v Horní Lipové. Cestovali jsme
vlakem a bedlivě sledovali počasí. Naštěstí nám bylo přáno
a pláštěnky jsme mohli ponechat schované v batůžkách. V lesnické chatě nás uvítal lesní pedagog a revírník Ing. Josef Poulík.
S mladšími dětmi hovořil o zvěři v lese a se staršími diskutoval
o práci revírníka a seznámil je s lesnickou mapou. Někteří žáci
poslali z výletu pohled. Poté jsme si opekli špekáčky a občerstvili se v lesním baru. Prohlédnout si všechna zákoutí a možnosti
samoobsluhy nám chvíli trvalo. Na zpáteční cestě jsme se ještě
zastavili u pramene císaře Josefa II., který tudy kdysi projížděl
a napil se z této studánky. Ve vlaku, který nás vezl zpátky k domovu, už zbývalo jen dojíst svačiny a pobavit se s kamarády.
Kam asi pojedeme příští rok?

Drahomíra Ďurišová

Mgr. Eva Jonová
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Na jaře se ve škole již tradičně koná
Velikonoční jarmark. Letos se uskutečnil 12. dubna, a protože počasí nepřálo,
proběhl v budově školy.

G

Z

V Galerii Zámeček proběhlo během měsíců dubna a května hned několik výstav. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín ve spolupráci s obcí Vikýřovice uspořádala výstavu s názvem Velikonoce na Zámečku. Na výstavě si mohli
návštěvníci prohlédnout velikonoční aranže. V rámci výstavy probíhala také tvořivá
dílna. Zájemci si zde tvořili vlastní velikonoční dekorace. Výstava byla otevřena od
9. do 17. dubna 2017. Od 29. do 30. dubna 2017 si návštěvníci Galerie Zámeček mohli
prohlédnout výstavu čarodějnic. V rámci Kácení máje dne 27. května probíhala výstava
květinových vazeb, kterou mohli občané navštívit ještě 28. května 2017. Všichni, kteří
tyto výstavy viděli, se mohli inspirovat spoustu nápadů. Členky ZO ČSZ dokáží provedením vazeb vždy zaujmout a potěšit, za což jim patří veliké poděkování.

Děti, které jarmark navštívily, si mohly
vyzkoušet práci v několika výtvarných
dílničkách. Zkusily si uplést pomlázku,
namalovat perníček, voskem vyzdobit
kraslici, slepit kuřátko z piškotů, vyzdobit
vajíčko krepovým papírem či vyraženými
ozdobami z papíru. Na své si tedy přišly
jak děti mladší, tak i starší.

Návštěvníci jarmarku si mohli na stáncích
nakoupit různé velikonoční předměty vyrobené žáky nebo přáteli školy. V nabídce
bylo také drobné občerstvení, za které děkujeme šikovným a ochotným rodičům.
Věříme, že i přes nepřízeň počasí se hosté
dobře bavili a navodili si velikonoční atmosféru.
Mgr. Lucie Sojková

Všem dětem a žákům přejeme, aby si
prázdniny, které na ně čekají, pěkně
užili a odpočinuli si. Nový školní rok
2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. 9.
2017 v 8 hodin v ZŠ Vikýřovice. MŠ Zámecká 97 a MŠ Ke Splavu 318 Vikýřovice
zahájí svůj provoz v pondělí 4. 9. 2017.

V
Již tradičně proběhla výstava prací keramických kroužků. V tomto roce pracovalo v keramické dílně pět kurzů. Kurz dospělých, dva kurzy ze ZŠ a MŠ Vikýřovice a dva kurzy
z Mateřské školy Vikýřovice. Příznivci keramiky mohli obdivovat výrobky, které během školního roku návštěvníci kroužků vyrobili.

T
Za pěkného počasí proběhl již 7. ročník turnaje v pétanque. Sešlo se 20 dvoučlenných družstev, aby si jejich členové změřili
své síly. Největší a nejdelší zápasy se odehrály o bábovku, která byla za poslední místo. Nálada byla výborná a již se všichni
těší na další turnaj. Pétanque je hra pro všechny bez rozdílu věku. Pokud máte chuť, můžete si zatrénovat na hřišti vedle školy.
V polovině září 2017 se bude konat 2. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA FELTLA. Již se na Vás všechny těšíme.
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Ze života dobrovolných spolků
SDH V

V neděli 26. 3. 2017 se vypravila za krásného slunečného počasí skupina občanů z Vikýřovic a okolí na rozhlednu Bukovka nad
Rapotínem. Turisté obdivovali z vrcholu rozhledny krásu našeho
okolí a probouzející se jaro. Po cestě zpět si společně u Samoty
nad Rejcharticemi opekli špekáčky. Trasa měřila 10 km, zúčastnilo
se jí 19 občanů a akci uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice.
Zdravotnický spolek Vikýřovice uspořádal v sobotu 20. května
2017 Hru za pokladem pro místní děti a jejich rodiče. Cesta vedla
od školy kolem skleníků do kopce na Příčné stráni a dále lesem až
k rybníkům u EKO farmy pana Šimka. Po cestě děti plnily různé
úkoly, luštily hádanky, ošetřovaly zraněného kamaráda, odpovídaly na otázky kolem bylinek a chování se v lese a házely šiškami
na cíl. U táborového ohně hledaly poklad a opekly si s rodiči špekáčky. Nakonec všechny účastníky provedl pan Šimek po farmě
a ukázal jim kromě zvířátek také nově budované včelíny.

V měsíci dubnu jsme pořádali sběr železného šrotu.
Hasičské děti se zúčastnily soutěží:
22. 4. v Troubelicích, 6. 5. v Kolšově, zde získaly krásné 3. místo,
a 20. 5. v Novém Malíně, také 3. místo
Turnaj v nohejbale
13. 5. zástupci SDH Vikýřovice se zúčastnili turnaje v nohejbale
ve spřátelené obci Holasice u Brna a vyhráli 1. místo z osmi týmů.
Výcvik na raftech
Naši členové se zúčastnili výcviku na raftech. Trénovala se práce
s raftem, zastavování u břehu, souhra posádky. Na vodě jsme použili i raft Pulsar i Coloredo.
Kácení máje
Letošní počasí nám na kácení máje přálo, na atrakce naše a místních
spolků přišlo plno rodičů s dětmi. Doufáme, že se bavili a odcházeli
spokojení. Navštívili nás i zabloudivší lyžaři, kterým se podařilo,
jako každý rok, shodit májku, aniž by někdo přišel k úhoně.
Děkujeme všem návštěvníkům odpolední i večerní zábavy za návštěvu a doufáme, že jste s námi byli rádi.
Všem občanům bychom chtěli popřát krásné slunné léto, ať si
dovolenou užijí v klidu a ve zdraví a hlavně ať nejsou nuceni
využít našich „služeb“ jinak, než při kulturních akcích.

V neděli 4. 6. 2017 uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice
turistický výlet Po loveckých chatách v Jeseníkách. I když předpověď slibovala bouřkové počasí, 8 statečných turistů přijelo autobusem do sedla Ramzová a vystoupalo pěšky až téměř k vrcholu
Šeráku. Tam odbočili účastníci na loveckou stezku a pokračovali
kolem chaty Moricka a chaty Knížecí nad Hášovu chatu, kde se
přihnalo krupobití, které skončilo za 10 minut. Po svačině všichni vystoupali na Vozku (1344 m) a po obhlídce hřebene Jeseníků scházeli kolem chaty Formanka až dolů do Kout. Trasa měřila
22 km s velkým převýšením a naštěstí jsme téměř nezmokli.

Čeká nás
12. – 16.7. výlet pro děti do Holasic
9. 9. 2017 – Pohádkový les

Jana Hanušová

M

V

Od 20. května do 30. září budou mít návštěvníci Muzea silnic možnost zhlédnout výstavu Auta do dlaně, na které představí své vlastní autodráhy zábřežský sběratel Jan Janošík. Unikátní „kousky“ – autíčka, jejichž sběratelská hodnota dosahuje i několikaciferných
čísel – jsou instalovány ve vitrínách. Každý návštěvník, malý i velký, bude mít také možnost si zazávodit – dokonce i na rekordní
60metrové autodráze, která byla veřejnosti poprvé představena v rámci 4. muzejní silniční noci v sobotu 17. června 2017.
Muzeum silnic ve Vikýřovicích Vás dále zve na výstavu 20 let Kolštejnského okruhu v Branné, kterou budou mít návštěvníci
možnost zhlédnout od 17. června do 30. září 2017 ve velkém výstavním sále Muzea silnic ve Vikýřovicích. Vernisáž výstavy se
uskutečnila v rámci 4. muzejní silniční noci v sobotu 17. června 2017 v 17 hodin.
Alena Turková, vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
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Ze života dobrovolných spolků
S

F

4D

Začátkem října proběhlo v Roudnici nad Labem Mistrovství republiky mládeže v agility, kterého se zúčastnily velmi úspěšně
naše dvě členky. Aneta Fricová se svou kokršpanělkou Jesie získala titul vicemistra ČR mládeže v kategorii medium družstev
a Adéla Havlíčková s fenkou A3Ch Aya Blue Caves vyhrála
v kategorii large a stala se Mistrem republiky mládeže pro rok
2016. Oběma členkám za reprezentaci našeho spolku moc děkujeme a gratulujeme jim k úspěchu.

Jarní program rodinného centra jsme věnovali mimo jiné vzdělávání. Uskutečnily se celkem tři přednášky. Jako první proběhlo
setkání podpůrné skupiny pro (ne)kojící matky na téma Spánek
u kojených i nekojených dětí. Následovala Terapie pevným objetím dle Jiřiny Prekopové, kde pod vedením manželů Doležalových došlo i na názornou ukázku, jak tato terapie funguje. Na
poslední přednášce nesoucí název Jsem tvůrce svého života se
zájemci dozvěděli, jak správně formulovat svá přání, myšlenky
a vědomě tak ovlivňovat, co se Vám bude v životě dít.

Spolek Fun4Dogs koncem listopadu 2016 navštívil MŠ Vikýřovice s vystoupením dogdancingu (tanec se psem), triků a agility
pro děti. Dětem jsme předvedli, jakým dovednostem lze naučit
pejsky, děti byly nadšeny a měly mnoho dojmů, mohly si pejsky
pohladit a dát jim odměnu.

Velmi úspěšnou akcí pořádanou pro děti byla Zajíčkova cesta,
která se konala 1. 4. Děti zde plnily zábavné úkoly a hledaly
velikonoční vajíčka. Další úspěšnou akcí, kde byl Vikýrek spolupořadatelem, bylo Pálení čarodějnic 30. 4. a Dětský den 4. 6.
Pro maminky se uskutečnil tradiční Jarní bazárek a Velikonoční
dílna, během které si maminky pod vedením zkušené lektorky
vyrobily krásné velikonoční věnce z papírových ruliček.
Prázdninový program RC Vikýrek naleznete na webu
www.vikyrek.cz

F

V dubnu a květnu letošního roku proběhla kvaliﬁkační kola pro
reprezentaci mládeže na Mistrovství Evropy v agility, které se
koná 13. – 16. 7. 2017 v Lucembursku. Adélka Havlíčková se
kvaliﬁkovala, a to rovnou s oběma fenkami plemene border kolie Ayou a Zulinkou. Všichni jim budeme držet pěsti, aby se jim
reprezentace naší republiky co nejvíce podařila.
Olga Havlíčková

FBC V

Ve spolupráci s místní knihovnou a za podpory obce Vikýřovice, obce Petrov nad Desnou a Olomouckého kraje pořádá ﬂorbalový
tým Loučení s prázdninami pro děti a rodiče v sobotu 26. 8. 2017 od 14.00 do 21.00 hodin na fotbalovém hřišti ve Vikýřovicích.
Program: soutěže pro děti a dospělé celé odpoledne. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Život obce. Zpravodajský čtvrtletník obce Vikýřovice, www.vikyrovice.cz. Vychází jednou za tři měsíce. Zdarma. Náklad 850 výtisků.
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Irena Kučerová. Příspěvky a náměty redakci zasílejte na e-mailovou adresu Mart.Buchtova@seznam.cz. Termín příští uzávěrky je 10. září 2017.
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