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Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000503
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Speciﬁcký cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Kolová výzva č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

Ve středu 30. srpna proběhlo ve Vikýřovicích slavnostní otevření nové mateřské školy
na ul. Ke Splavu. Rekonstrukce objektu byla podpořena z evropských strukturálních
fondů. Cílem projektu bylo zvýšení nedostatečné kapacity mateřské školy ve Vikýřovicích z 56 na 74 míst, a to prostřednictvím rekonstrukce budovy zakoupené obcí v roce
2014 od státu. V objektu byla vybudována třída pro 24 dětí, potřebné zázemí pro děti
od 2 do 6 let i pracovníky mateřské školy. Dále byly realizovány bezbariérové úpravy
a došlo k instalaci herních prvků a revitalizaci zeleně na zahradě školy.
Na přípravě a realizaci akce se podíleli:
Ing. Petr Heřmanský – dokumentace projektového záměru
Ing. Jiří Frys – stavební projekce – projektová dokumentace
Společnost RENARDS – STESKA, KAVŘÍK – dotační management
RÝMSTAV CZ spol. s r.o. – stavební práce
FLORA SERVIS s.r.o. – dodávka herních
prvků
Jiří Fabiánek – dodávka nábytku
František Nikolajčík – koordinátor BOZP
ALTECH, spol. s r.o. – dodávka schodolezu

Š
Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul č. 2 Podpora zapojení generací do komunitního života
Identiﬁkační číslo projektu: 117D815006678

V roce 2017 byla obci Vikýřovice přiznána dotace ve výši 189 448 Kč. Předmětem
dotovaného projektu je instalace herních
prvků z akátového dřeva, oprava pískoviště, vybavení prostoru lavicemi, stolem
a odpadkovým košem, vybudování mlatového povrchu pod posezením a výsadba
stromu. Vlastní podíl obce činí 81 193 Kč.
Na výběru herních prvků se podíleli obyvatelé z ulice Školní. Herní prvky instalovala společnost hřiště.cz, s.r.o.

Celkové výdaje projektu: 13 072 129,57 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu:
11 918 218,21 Kč
Dotace ERDF, státní rozpočet (90 %):
10 726 396,39 Kč
(pozn. částky jsou uvedeny po výběrovém
řízení a před závěrečným vyhodnocením
akce poskytovateli dotace)
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Státní fond dopravní infrastruktury
Program zaměřený na realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
Číslo ISPROFOND: 5717510118

V roce 2017 byl přiznán obci Vikýřovice ﬁnanční příspěvek ve výši 792 000 Kč na realizaci nové zálivové autobusové zastávky na ulici
Hraběšické podél komunikace III. tř. č. 44638. Stavba je umístěna v trase stávajícího chodníku pro pěší. S ohledem na stávající terén
a z důvodu rozšíření v místě zastávky (pro zastávkový záliv a čekárnu) dojde k přeložce oplocení, nově bude
zastávka lemována pletivovým plotem umístěným na gabionové opěrné zídce, nasvětlení zastávky bude
provedeno přesunutou 1 lampou veřejného osvětlení. Celkové výdaje stavby činí 1 284 184,47 Kč. Stavbu
realizuje společnost EKOZIS, spol. s r.o., Zábřeh. Stavbu projektovala společnost Cekr CZ s.r.o., Šumperk.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017.
Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu
voličů, případně požadovat doplnění nebo provedení oprav. Ověření provádí pracovnice ohlašovny Jarmila Pospíšilová.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský
průkaz.

ČR

Starosta obce Vikýřovice v souladu s § 14c odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e :

O vydání voličského průkazu je možno žádat těmito způsoby:
→ osobně na Obecním úřadě Vikýřovice, a to do středy 18. října
2017 do 16.00 hodin (po tomto datu se seznam voličů uzavírá),
→ písemnou žádostí v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (za ověření podpisu se v tomto případě neplatí správní poplatek);
→ písemnou žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Písemné žádosti o vydání voličského průkazu musí být doručeny
na Obecní úřad Vikýřovice nejpozději v pátek 13. října 2017 do
14.00 hodin.

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. V obci Vikýřovice jsou zřízeny dva volební okrsky s následujícími sídly volebních okrsků a volebními místnostmi.
Okrsek č. 1
místnost pro hlasování v budově Obecního úřadu Vikýřovice,
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Vikýřovice – ulice Anenská, Javorová, Kovářská, Krátká, Lesní, Luční, Mlýnská, Nová, Obecní, Petrovská, Pod Lesem, Pod Trámky, Polní, Potoční, Příčná,
Rybářská, Sluneční, Sportovní, Školní (jen č. p. 72, 82, 83, 197,
198, 211, 254 a 689), U Hájenky, U Pošty, Úzká, Vodácká, Vřesová, Za Tratí, Zámecká a č. e. 2.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost. Požadavky o hlasování do
přenosné volební schránky je možno hlásit osobně nebo telefonicky na Obecní úřad Vikýřovice (tel. 583 213 146) nebo v době
probíhání voleb telefonicky:
- na tel. číslo 583 213 146 (volební okrsek č. 1)
- na tel. číslo 607 244 027 (volební okrsek č. 2)
a to nejpozději do soboty 21. října 2017 do 11.00 hodin

Okrsek č. 2
místnost pro hlasování v budově Sportovní č. p. 273, 788 13 Vikýřovice (naproti základní školy – Obecní knihovna Vikýřovice
a Rodinné centrum Vikýrek) pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Vikýřovice – ulice Holubí, Hraběšická, Jižní, K Desné, K Lávce, K Lužím, Krenišovská, Ke Splavu,
Lomená, Okružní, Rapotínská, Sadová, Sokolská, Strojní, Školní (jen č. p. 361, 362, 363, 364, 365, 366 a 367), Šumperská,
U Kaple, Ve Dvoře a Zahradní.

O
V současné době byla dokončena stavba Oprava trubního propustku ul. U Hájenky v obci Vikýřovice. Stavbu prováděla ﬁrma
Ekozis spol. s.r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh.
Cena stavby 205 266 Kč. Jednalo se o opravu trubního propustku
pod komunikací na ul. U Hájenky v délce 22 m.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Pavel Rýznar

4. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.
Ve Vikýřovicích dne 8. září 2017
Václav Mazánek v. r.
starosta obce
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Z kulturního života obce / Obec informuje
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
20. prosince 2017 (předem prosím zvažte, v kterém čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).
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Zelma Bartošová
Zdenka Bílková
Jolana Bouchalová
Anna Dušková
Jana Dvořáková
Helena Kouřilová
Alexander Linger
Irena Moravcová
Marta Nadaská
František Valčík
Karel Žolda

86 let
81 let
81 let
88 let
75 let
85 let
82 let
85 let
75 let
75 let
70 let

Františka Dušková
Františka Kašparová
Václav Fric
Alois Machů
Petr Mráček
Libuše Smolková

81 let
87 let
88 let
75 let
70 let
75 let

P
Kristina Čecháková
Růžena Fricová
Helena Gabrielová
Antonín Lacuch
Miroslav Podhorný

75 let
80 let
70 let
70 let
90 let

K
Soutěž o nejlepší vánoční cukroví

Obecní úřad ve spolupráci s Kulturní a sociální komisí při
Radě obce Vikýřovice vyzývá všechny zdatné pekařky, pekaře, cukrářky a cukráře, zkrátka všechny, co mají šikovné ruce
a rádi pečou, k účasti v soutěži O nejlepší vánoční cukroví,
která se uskuteční ve čtvrtek 7. 12. 2017 u ZŠ Vikýřovice
v rámci Vánočního jarmarku.
Příjem soutěžních vzorků – čtvrtek 7. 12. 2017 v době od
13.00 – 14.30 hodin v ZŠ Vikýřovice. Ochutnávka a hodnocení – od 14.30 hodin bude porota ochutnávat a hodnotit. Tři
nejúspěšnější pekařky (pekaři) vyhrají „zajímavou“ cenu.
Soutěž je anonymní. Po zapsání do seznamu soutěžících
bude každému přiděleno číslo a vzorek cukroví odevzdán
porotě v krabičce označené tímto číslem. Současně s cukrovím přiložte i recept, podle kterého bylo upečeno.
Soutěžní vánoční cukroví může být jakékoliv – linecké,
kynuté, třené, z listového těsta a další. Bez náplně i s náplní. Fantazii se meze nekladou.
Velikost a počet – počet kousků není stanoven, doporučujeme 20 kousků od každého druhu. Přihlášky do soutěže zasílejte na adresu – zsvikyrovice@seznam.cz nebo knihovna@
vikyrovice pod heslem „Vánoční cukroví“ nebo je přineste
osobně do vikýřovické knihovny v době pondělí, středa, pátek 14–17 hodin, a to nejpozději do 6.12.2017.
Přihlášky budou k dispozici od 1.11.2017 na webových
stránkách www.zsvikyrovice.cz, www.vikyrovice.cz nebo
ve vikýřovické knihovně.

K
........................... Říjen ...........................
 15. 10. – Svatohubertská pouť – Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice
 Vítání občánků – Obec Vikýřovice
 Drakiáda – Spolek rodičů ZŠ Vikýřovice
 Vycházka do okolí – Zdravotnický spolek
......................... Listopad .........................
 12. 11. – Posezení pro seniory v penzionu Pod trámky, zahájení
v 15 hodin, program: ZŠ – opera Červená karkulka, společenské
tance, k tanci a poslechu hraje skupina ALBATROS, připravuje
Kulturní a sociální komise Rady obce Vikýřovice
 4. 11. – 6. ročník SAWIK CUPU – SAWIK Vikýřovice
 Florbalový turnaj žactva – FBC Vikýřovice z.s.
 21. 11. – Setkání s předškoláky – ZŠ Vikýřovice
 25. 11. – JK ANIMALS CUP – Spolek Fun4Dogs
 26. 11. – Zahájení „Vánoční výstavy“ v galerii Zámeček, připravují
„zahrádkáři Rapotín“ a Kulturní a sociální komise Rady obce Vikýřovice
 28. 11. – Pasování prvňáčků – ZŠ Vikýřovice
 Beseda se zdravotníkem nebo o sociální tématice – Zdravotnický spolek
......................... Prosinec .........................
 1. 12. – Mikulášská besídka – Spolek rodičů a přátel ZŠ Vikýřovice
 Mikulášská nadílka – SDH a MŠ Vikýřovice
 Vánoční výstava – ČSZ Rapotín
 7. 12. – Vánoční jarmark – ZŠ Vikýřovice, Zpívání pod stromečkem,
soutěž „O vánoční cukroví“
 16. 12. – Vycházka do lesa – Spolek rodičů a přátel ZŠ Vikýřovice
a Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice
 17. 12. – Závod o VÁNOČNÍHO AMURA – Základní kynologická
organizace
 21. 12. – Zpívání pod stromečkem u MŠ – Kulturní a sociální komise
Rady obce Vikýřovice
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T
Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
5. října, 19. října, 2. listopadu, 16. listopadu, 30. listopadu, 14. prosince, 28. prosince

www.elektrowin.cz

Kompozitní obaly
5. října (čtvrtek)
Velkoobjemové kontejnery
od 2. do 4. října (pondělí–středa)
Místa přistavení:
- ulice Sadová
- parkoviště před prodejnou NAZET
- u provozovny VERNER MOTOR
od 4. do 6. října (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, poslední svoz proběhne ve čtvrtek 23. listopadu.
Rozpis rozmístění velkoobjemového kontejneru na BIO:
- ulice Rybářská
02. 11. – 13. 11. 2017
- ulice Krenišovská
13. 11. – 22. 11. 2017
- ulice Petrovská
22. 11. – 01. 12. 2017
- u nádraží stálé stanoviště, poslední svoz proběhne ve
čtvrtek 30. listopadu 2017

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

Celoroční harmonogram svozu odpadu naleznete na
webových stránkách obce www.vikyrovice.cz.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI
Nabízíme seniorům, osobám s tělesným postižením, s chronickým onemocněním a rodinám, kde se současně narodilo
3 a více dětí, na území okresu Šumperk
v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod.
- pomoc se zajištěním stravy (donáška, podání)
o víkendech od 9:00 do 12:00 hod.
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při úklidu domácnosti, nákupy, praní prádla, žehlení
Kontakt: Sociální pracovnice: Kateřina Pokorná DiS.,
- doprovod k lékaři, na úřad apod.
778 880 659, pokorna@socsluzby.cz, www.socsluzby.cz
- pomoc při pohybu v domácnosti
Administrativní pracovnice: Ivana Krobotová,
- další dle platného ceníku
778 419 760, 583 213 734

PLACENÁ INZERCE
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JÓGA KURZ PRO MUŽE

HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

Speciálně upravený kurz hatha jógy pro muže. Během
m
10 lekcí se naučíte speciální protahovací cviky, cviky na uvollnění a zpevnění celého těla, sestavu Surja Namaskar a Rišiikéšskou sestavu, které můžete cvičit i doma. Zařazeny budou
ou
též antistresové cviky a dechové techniky.
Kurz je vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé.

Individuální lekce hormonální jógové terapie pro ženy dle
Dinah Rodrigues (ve skupině pro max. 3 klienty).
Kde: v Centru hormonální jógy a psychofonetiky Šumperk
(nově otevřený na Točáku nad restaurací Shiller)
Kdy: dle individuálního rozvrhu
Pro bližší informace a přihlášky:
tel.: 776 290 093, email: jogajinak@seznam.cz,
fb stránky: JogaJinak, JogaHormonal

Místo: tělocvična Penzionu U Jirsáka Vikýřovice
Kdy: od 4. října 2017 (každou středu) od 18.40 hodin
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
ZŠ

MŠ V

Z rozšířených vzdělávacích činností nabízí naše MŠ Zámeček
kroužek Školička, který je zaměřen na rozvoj jemné motoriky
pomocí graﬁckých cviků, dále Cvičeníčko, kde děti budou rozvíjet své pohybové dovednosti. V keramickém kroužku se děti
seznámí se základními technikami zpracování hlíny. Logopedické chvilky se zaměří na správnou výslovnost u dětí, vyjadřování
a mluvní projev.
Vodník Česílko přeje všem dětem i pedagogům příjemný začátek
školního roku 2017/2018.

Pěkné počasí doprovodilo první zářijový den děti a žáky do mateřské a základní školy. Žáci se již těšili, až usednou do školních
lavic, a čekali, co si pro ně paní učitelky a pan učitel připravili.
Učitelský kolektiv přivítal především prvňáčky, které čeká rok
plný učení, her a poznání. Pro páťáky je to zase poslední rok na
vikýřovické škole.
Jako každý rok čeká žáky celoroční projekt, tentokrát s názvem
„Řemesla – povolání“. Ve škole došlo v průběhu prázdnin ke
změnám v šatnách 3. a 4. ročníku. Žáci dostali nový horní díl
nábytku na svoje věci.
Největší změnou bylo otevření nového odloučeného pracoviště
– MŠ Ke Splavu 318, které bude sloužit pro 2 až 3leté děti.
Do MŠ Zámecká 97, Vikýřovice letos nastoupilo celkem 51 dětí
(do dvou oddělení), do MŠ Ke Splavu 318, Vikýřovice 22 dětí
(od ledna 2018 – 24 dětí).
Do lavic ZŠ Vikýřovice usedlo celkově 90 žáků (do 1. ročníku
23 žáků a 1 žák studuje podle §38, do 2. ročníku 16 a 1 žákyně
studuje podle §38, do 3. ročníku 18, do 4. ročníku 18 a do 5. ročníku 15). Přejeme jim hodně štěstí ve školním roce 2017/2018.

R

Napsala Radmila Beranová

K
Červen již tradičně v naší škole patří mnoha akcím.
Turnaj ve vybíjené mezi ZŠ Údolí Desné, ZŠ 8. května Šumperk
a ZŠ Vikýřovice. Žákům 2. a 3. ročníku se ve své kategorii velmi
dařilo a umístili se na 1. místě.
Soutěž v první pomoci si pro školu připravily členky Zdravotnického spolku Vikýřovice.
T-Mobile Olympijský běh se uskutečnil za podpory Českého
olympijského výboru a žáci školy běželi hromadně 500 m. Každý, kdo doběhl, získal odměnu.
Rozloučení se školním rokem se konalo ve společnosti kouzelníka
pana Janzy a Spolku Fun4Dogs (fotky si můžete prohlédnout na
http://fun4dogs.rajce.idnes.cz/23.6.2017_-_Rozlouceni_se_
skolnim_rokem_ZS_Vikyrovice/). Všichni se uvolnili a velmi
dobře bavili. Potom se žáci školy přesunuli na hřiště k táboráku,
kde si pochutnali na opečeném kabanosu nebo makrele. Večer
si všichni rozestlali ve třídách spacáky a už se těšili na stezku
odvahy. Ráno se rozešli do svých domovů.

Č

Pláče vodníček, že mu
vyschl rybníček, mlýnek doklapal, šúsek
fráčku dokapal. Tato
písnička nás bude v letošním školním roce
2017/2018 provázet
při celoroční hře s vodníkem Česílkem. Budeme pracovat podle
ŠVP s názvem Barevné
korálky, který je rozdělen do 4 integrovaných
bloků podle ročního
období. Již na podzim
nás čeká splnit první
úkol pro naši princeznu, kdy děti za pomoci svých rodičů vyrobí nebo nakreslí vodníka Česílka.
Z plánovaných činností proběhl 9. září 2017 Pohádkový les ve
spolupráci s SDH Vikýřovice. Také nás navštívilo maňáskové divadlo Šternberk se třemi loutkovými pohádkami.

ZŠ

:

pomerančovou a citronovou kůru, vršky od pet lahví, baterie, staré mobilní telefony, tonery z tiskáren a kopírek, staré elektrospotřebiče (menší) – žehličky, kulmy atd.
Pokud se chcete tohoto nepotřebného elektrozboží zbavit, můžete ho kdykoliv přivézt.
ZŠ děkuje všem, kteří přispějí žákům školy k získání sportovních
nebo školních potřeb.
Sběr papíru se bude konat 11. 10. 2017 v době od 15.00 do
16.30 hodin.
ZŠ děkuje všem občanům, kteří papír přivezou, a přispějí tak žákům na nákup učebních potřeb a pomůcek.
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Projekt
ZŠ a MŠ Vikýřovice se stala úspěšným žadatelem
v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ I.
je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: ZŠ a MŠ Vikýřovice 22
Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2017
Cílem projektu je personální posílení o školní asistenty, podpora
profesního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů,
Ukončení realizace projektu: 31. 3. 2019
extrakurikulární rozvojové aktivity jako je klub zábavné logiky a
Délka realizace: 24 měsíců
deskových her, doučování žáků a prohloubení spolupráce s rodiči.
Výše podpory: 699 289,00 Kč
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro
MŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu
dětí z MŠ do ZŠ a kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: personální podpora, osobnostně sociální
a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární
rozvojové aktivity ZŠ, spolupráce s rodiči žáků ZŠ.
Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho
EVROPSKÁ UNIE
týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpoEvropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
ra vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na
osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, speciﬁka práce
pedagoga s dvouletými dětmi, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.
Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost a inkluzi,
extrakurikulární rozvojové aktivity jako je klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
a prohloubení spolupráce s rodiči žáků prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.
Více na www.zsvikyrovice.cz
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Z
V úterý, 19. 9. 2017 zorganizoval Zdravotnický spolek Vikýřovice spolu se Sborem dobrovolných hasičů Vikýřovice besedu na téma „Když
je vyhlášena evakuace obyvatel“. Ing. Jiří Skrbek, který má dlouholeté
zkušenosti s civilní obranou, besedoval s občany a vysvětloval jim, jak se
chovat při evakuaci, co všechno má obsahovat evakuační zavazadlo, co
nezapomenout udělat před odchodem z domu, co očekávat od místa, kam
budou lidé přesunuti a odpovídal na řadu otázek občanů k této tématice.
Byl promítnutý instruktážní ﬁlm a na závěr si občané prohlédli hasičskou
zbrojnici.
Plán akcí
Říjen – pěší výlet na Rabštejn / Listopad – beseda se záchranářem
Jana Hanušová

P
Myslivecké a jiné speciality – tedy kančí výpečky s knedlíkem, jelení guláš, makrely, grilovaná kýta, výborné pivo, víno, kafčo i nealko – k tomu bezva atmosféra spolu z bezva lidmi… že už jste to slyšeli, viděli a zažili? No samozřejmě – vždyť to opět petrovští
a vikýřovičtí myslivci slezli z posedů, vyšli z okolních lesů, aby se opět po roce stali výbornými a pozornými hostiteli na myslivecké
chalupě v Petrově nad Desnou, kam v sobotu 19. srpna již od dvanácté hodiny směřovaly davy místních i nemístních návštěvníků.
I když počasí lehce vyhrožovalo, ve výsledku bylo k celé akci milosrdné – polední mírná sprška v podobě zahradního deštíku, potom
lehce pod mrakem s nakonec protrhávající se oblohou nemohly odradit všechny ty, kteří chtěli s myslivci posedět. Pro rozmary počasí – kdyby náhodou – byly k dispozici dva stany s lavicemi a stoly a také sál uvnitř myslivecké chalupy, takže všichni si měli kam
sednout, i když lidí bylo hodně – daleko více než loni.
Byly připravené akce pro děti i dospělé, tradičně akci navštívili přátelé z jesenického Veterán klubu, střílelo se ze vzduchovky
a v podvečer proběhla tombola, jejíž hlavní cenou bylo sele prasete divokého. Přijeli také petrovští hasiči, kteří ukázali a popovídali
o jejich technice. Také nás navštívila vydra říční Sára, kterou nám představili manželé Meixnerovi ze záchranné stanice v Rudě
nad Moravou. Celou akci zahájil a moderoval vikýřovický starosta a zároveň předseda mysliveckého spolku pan Václav Mazánek,
v průběhu odpoledne zazněly lovecké fanfáry a o dobrou náladu se postaral hudebník pan Slavíček. Povídalo se, jedlo, pilo, taky se
zpívalo a tancovalo. Co k tomu dodat? Snad jen – na shledanou za rok!
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V

K praktickému přezkoušení psů při obranách přispěli ﬁguranti
Martin Janků a Josef Janíček.
Zástupci naší domácí kynologické organizace rozhodně neudělali ostudu a získali v těžké konkurenci stříbrná umístění. V kategorii ZVV1 Josef Minář s fenkou Border kolie Arčí a v kategorii
ZZO1 Adéla Winklerová se psem stejné rasy Samem.
ZKO 637 Šumperk – Vikýřovice pořádá mnoho dalších akcí zejména pro obce, školy, postižené děti a pro lidi v domovech důchodců.
Kolem Vánoc organizuje další zajímavý závod O vánočního
amura, který není závodem v pravém slova smyslu, ale spíše setkáním a odměnou za celoroční práci pro členy klubů z blízkého
i vzdálenějšího okolí.
Také pořádá podle zájmu, i několikrát do roka, Psí školku, kde
se formou hry začínající a méně zkušení psovodi a jejich pejsci
mohou naučit zvládat nácvik základních povelů.
Činnost organizace se dále úspěšně rozvíjí. Pro příznivce sportovní kynologie nabízí klub velmi dobré podmínky jak ve vybavení, tak i v celkové kvalitě nabízených prostor.
Informace: http://www.zko-vikyrovice.estranky.cz/

Vikýrkovské léto se neslo ve znamení táborů. Letos se uskutečnily
dva příměstské tábory pro děti a jeden pro rodiče s dětmi. Táborů
se zúčastnilo skoro 60 dětí. Ne všem táborům zrovna přálo počasí, ale ani to neodradilo naše zkušené vedoucí a vždy byl pro děti
připraven bohatý program. Nechyběla šipkovaná, olympiáda, zpěv
a tance a spousta další pohybových her. V programu bylo připraveno pro děti i mnoho tvůrčích aktivit, děti kreslily, stříhaly, lepily
a pekly. Vikýrek zajišťoval zábavu pro děti i v průběhu prázdnin,
byly připraveny hrátky pro děti a volná hernička.

Dne 10. 9. se i přes počáteční nepřízeň počasí za veselého řádění malých i velkých dětí na skákacích hradech, při projížďce
na koních, závodech na koloběžkách, bumper ballu a dalších
pohybových aktivitách uskutečnila akce „Za jeden provaz“ spojená se soutěžemi pro rodinné týmy. Nechyběla ani pohádková
stezka a představení maňáskového divadla. Jogovým workshopem a kočárkováním jsme návštěvníkům ukázali, na co se mohou těšit v našem novém pravidelném programu, který poběží
od září do prosince. Tímto srdečně zveme všechny aktivní rodiče
a jejich děti na naše osvědčené i nové kroužky.
(program na www.vikyrek.cz)

SDH V
Zálesácký víkend pro děti v Sobotíně
9. – 11. 6. se uskutečnil zálesácký víkend na chatě v Sobotíně.
Zde si děti mohly vyzkoušet rozdělávání ohně, sušení masa nad
kouřem a pečení masa v horkých kamenech. Nechyběly zde ani
hry a zábava, kterou jim připravili jejich vedoucí.
Výlet pro děti do Holasic
12. – 16. 7. se uskutečnil hasičský výlet do Holasic. Navštívili
jsme záchranářskou stanici pro dravé ptáky v sousední obci Rajhrad, kde opeřence ošetřují a potom je vrací zdravé zpátky do
přírody. Udělali jsme zastávku i ve VIDA – Zábavném vědeckém parku, kde si děti mohly vyzkoušet, jak věci fungují. Témat
byla spousta – jak se šíří zvuk, jak fungují zdymadla pro lodě,
jak vzniká tsunami, jak pracuje srdce a plno jiných zajímavostí.
Mohly si i zabruslit na umělém ledu. Navštívili jsme také ZOO
a muzeum Anthropos v Brně, kde jsou vystaveny postavy neandrtálců a mamuta v životní velikosti. Podnikli jsme i celodenní
výlet z Dolních Věstonic na zříceninu hradu Děvičky a vysílač
Děvín a zpátky přes Horní Věstonice do Dolních Věstonic.
Hasičský výlet do Beskyd
Poslední prázdninový den jsme vyrazili na prodloužený víkend
do Beskyd. Ubytováni jsme byli v rodinné chalupě U Smočků,
nedaleko malé osady Bacov. Zde nám majitelé vytvořili perfektní
zázemí. V pátek jsme vyrazili na Radhošť, cestou zpátky jsme
nemohli minout sochu Radegasta, boha Slunce, hojnosti a úrody.
I když jsme půlku výletu strávili v mracích, mokří jak vodníci,
všichni jsme tenhle „zahřívací“ výlet dali. Druhý den jsme měli
zdolat Lysou Horu, ale počasí mělo jiné plány než my. Proto jsme
navštívili Kopřivnici, muzeum Tatry a expozici Dany a Emila Zátopkových. Lysá Hora zůstává v plánech na příště, aspoň
máme důvod se ke Smočkům opět vrátit.
Pohádkový les
Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice ve spolupráci s MŠ Vikýřovice pořádal dne 9. 9. 2017 Pohádkový les, kterého se zúčastnilo 168 dětí. Vstup na akci byl zdarma. Děti za splnění disciplín
na trati dostaly v cíli sladké balíčky.
Za postavičky se letos převlékli i naši nejmenší a svůj úkol
zvládli velmi dobře. Děkujeme obci za podporu akce.
Čeká nás:
46. ročník dětských hasičských soutěží

POZVÁNKY NA AKCE
28. 10. 2017
Od 14.00 do 17.00, divadelní sál ZŠ Šumperk, Sluneční 38

Seminář Odměny a tresty… sociální týrání dětí
– přednášející Dr. Lidmila Pekařová
(rezervace vstupenek na info@vikyrek.cz)

5. 11. 2017
Od 16.00 do 18.00, RC Vikýrek

Uspávání skřítků

11. 11. 2017
Od 14.00 do 18.00, divadelní sál ZŠ Šumperk, Sluneční 38

Seminář „Podvědomé motivy problémového chování“
– přednášející Žeňa Podloucká, pedagožka a propagátorka
systémové vektorové psychologie
(rezervace vstupenek na info@vikyrek.cz)

17. 12. 2017

Od 15.00 do 17.00, RC Vikýrek

Vánoce s Vikýrkem

P

Š

2017

V sobotu 17. 6. 2017 se konal na cvičišti ve Vikýřovicích na Lužích, tradiční, již 60. ročník kynologického závodu Šumperský
štít, který pořádala ZKO 637 Šumperk – Vikýřovice.
Soutěžilo se v poslušnosti a obranách podle Zkušebního řádu pro
psy služebních plemen.
Třicet psovodů z různých organizací se svými psími závodníky
bojovalo o co nejlepší umístění v pěti kategoriích.
Nad regulérností celého závodu bděla rozhodčí výkonu 1 třídy
paní Miroslava Flamichová z Tišnova.
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Dne 1. 7. 2017 TJ Sokol Vikýřovice z. s. ukončil fotbalovou sezónu sportovně – dětským dnem. Fotbalisté hráli zápasy v kategorii
přípravek, mladších žáků, mužů a „starých pánů“. Na počest „starých pánů“ bylo pozváno ženské družstvo z Chocně. Souběžně se
zápasy probíhal dětský den, kdy pro děti byly připraveny soutěžní
stanoviště. Po splnění úkolů dostaly děti sladkou odměnu. K dispozici byl skákací hrad pro děti. Dále si pořadatelé v poločase utkání
pro návštěvníky nachystali překvapení v podobě seskoku padákem.
Svůj um předvedli i pejsci se svými pány z kynologického klubu
Třemešek. V závěru celého dne proběhla hudební zábava. Akce
byla uskutečněna za spoluúčasti a podpory obce Vikýřovice a sponzorů, kterým tímto děkujeme za projevenou podporu.

Poslední červencový týden pořádal ﬂorbalový oddíl FBC Vikýřovice již 4. ročník ﬂorbalového tábora v místní tělocvičně. Tábora
se zúčastnilo 37 dětí z Vikýřovic a blízkého okolí a 10 vedoucích
a asistentů.
Tento ročník se nesl v duchu hesla „Dostaňme ﬂorbal na olympiádu“. První den byly děti rozděleny do čtyř družstev, které reprezentovaly světadíly, a za pátý světadíl (Evropu) hráli vedoucí
a asistenti. Každé dítě dostalo své táborové tričko a už se mohlo
společně zápolit o body za své světadíly. Hrály se různé hry,
malovaly mapy světadílů, malovaly vlajky, vyplňovaly se kvízy
a taky byl čas i na ﬁlm nebo pohádku. A to hlavně v úterý, kdy
jsme šli na krátký výlet k rybníku, kde jsme si opekli špekáčky
a poté přenocovali v klubovně (kluci) a v knihovně (holky).
V knihovně byly v pátek všem dětem předány diplomy a sladká
odměna a vůbec nebylo důležité, který světadíl vyhrál, ale že se
nám počtem bodů podařilo dostat ﬂorbal na olympiádu. Všechny
namalované mapy, vlajky a fotky můžete vidět v místní knihovně
a naší klubovně.

V době od 2. 7. do 3. 7. 2017 bylo pro malé fotbalisty pořádáno
soustředění, kde děti v týmech proti sobě soutěžily nejen v míčových hrách. Součástí soustředění byla i návštěva koní a opékání
na ohni. Soustředění bylo zakončeno fotbalovým turnajem a udílením cen pro všechny zúčastněné. Děti i dospělí si to spolu moc
užili a započali tak období prázdnin.
Sezóna našim fotbalistům začala 15. 8. 2017, kdy TJ Sokol
Vikýřovice přihlásila do soutěže mužstva přípravek, mladších
žáků a mužstvo mužů.
V současné době stále probíhá nábor dětí do fotbalového oddílu,
do něhož hledáme děti všech věkových kategorií. Pro zájemce
jsou volně přístupné tréninky na fotbalovém hřišti Vikýřovice
každé úterý a čtvrtek od 16.30 hodin.
Podzimní utkání TJ Sokol Vikýřovice:

Doufáme, že se dětem na táboře líbilo a už se všichni těšíme na
příští rok. Velké poděkování patří všem vedoucím a asistentům,
kteří se celý týden o děti vzorně starali, paní knihovnici, paní Petře
Bílkové, panu Martinu Horkému, Potravinám Kašpar, Potravinám
Jahn, Gymnáziu Šumperk za zapůjčení mantinelů a Zdravotnímu
spolku Vikýřovice. Akce proběhla za ﬁnanční podpory Olomouckého kraje a obcí Vikýřovice, Rapotín a Petrov nad Desnou.
A protože nám celý tábor propršelo a nemohli jsme uskutečnit
plánovaný výlet na farmu pana Šimka, tak jsme se tam vydali
19. srpna. Po vyznačené trase jsme plnili připravené úkoly,
které jsme hravě zvládli. Našli jsme schovaný poklad, opekli
špekáčky, poseděli u táboráku a za příjemného počasí se vydali
na cestu domů.
Poslední víkend v srpnu jsme společně s místní knihovnou uskutečnili další akci Rozloučení s prázdninami. Naši trenéři si připravili úkoly a soutěže pro děti a jejich rodiče na fotbalovém hřišti.
Děti dostaly sladkou odměnu a mohly si zakoupit losy o dárky,
za které děkujeme všem sponzorům. Všechny děti jsme zároveň
pozvali na naše tréninky, které budou opět probíhat v tělocvičně
u ZŠ Vikýřovice každé pondělí a čtvrtek od 16.30 do 17.30 hodin
od začátku října. Nové posily našeho týmu rádi uvítáme a všichni
trenéři se na ně moc těší.

III. třída muži
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle

01. 10. 2017 15.00
07. 10. 2017 15.00
15. 10. 2017 15.00
22. 10. 2017 14.30
28. 10. 2017 14.30
05. 11. 2017 14.00

Sokol Palonín – Sokol Vikýřovice (Palonín)
Sokol Vikýřovice – Sokol Lukavice (Vikýřovice)
TATRAN Písařov – Sokol Vikýřovice (Písařov)
FK MOHELNICE „B“ – Sokol Vikýřovice (UMTRA)
Sokol Vikýřovice – Sokol Jedlí (Vikýřovice)
Sokol Malá Morava – Sokol Vikýřovice (Podlesí)

„MŽ“ – OP mladší žáci
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle

01. 10. 2017 15.00
07. 10. 2017 11.30
14. 10. 2017 11.15
21. 10. 2017 11.30
29. 10. 2017 12.00
05. 11. 2017 12.30

Sokol Vikýřovice – Sokol Nový Malín (Vikýřovice)
Sokol Vikýřovice – SULKO Zábřeh (Vikýřovice)
SK Bludov – Sokol Vikýřovice (Bludov)
Sokol Vikýřovice – Sokol Lesnice (Vikýřovice)
SK Loštice 1923 – Sokol Vikýřovice (Loštice)
Sokol Velké Losiny – Sokol Vikýřovice (Velké Losiny)

„SP“ – OP starší přípravka skupina A
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota

07. 10. 2017 13.30
14. 10. 2017 10.00
22. 10. 2017 12.00
28. 10. 2017 10.00

Horní Pomoraví – Sokol Vikýřovice (Jindřichov)
Sokol Vikýřovice – Spartak Loučná (Vikýřovice)
Sokol Hrabišín – Sokol Vikýřovice (Hrabišín)
Sokol Vikýřovice – FK Ruda nad Moravou (Vikýřovice)

„MP“ - Okresní přebor mladší přípravka skupina A
Sobota 14. 10. 2017 09.00
Sobota 21. 10. 2017 10.30

Silvie Cikrytová

Sokol Vikýřovice – Sokol Velké Losiny (Vikýřovice)
Baník Staré Město – Sokol Vikýřovice (Staré Město)

Život obce. Zpravodajský čtvrtletník obce Vikýřovice, www.vikyrovice.cz. Vychází jednou za tři měsíce. Zdarma. Náklad 850 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 1. prosince 2017. Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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