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C H Y S TA N É I N V E S T I Č N Í A K C E
R
V
4 702 000 Kč
Zahájení stavby: 05/2018–08/2018
Stavbu bude provádět ﬁrma: Stavební Mechanizace LHOTSKÝ s.r.o., Pod Lesem 1755/23,785 01 Šternberk
Stavba řeší vybudování nového parkoviště pro 18 míst plus 2 místa pro imobilní občany. Další možností pro odstavení vozidel bude podél ul. Sokolská, silnice III. třídy, kde vznikne plocha pro podélné stání vozidel. Kolem sídliště VÚCHS (ul. Školní), bude nový chodník,
který povede na most směr Rapotín, u chodníku bude nová asfaltová komunikace. Součástí stavby bude nové veřejné osvětlení.
Pavel Rýznar

O
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1 120 000 Kč
Zahájení stavby: 04/2018–08/2018
Stavbu bude provádět ﬁrma: Ekozis spol.s.r.o., Na Křtáltě 980/21, 789 01
Zábřeh
Jedná se o bezejmenný vodní tok protékající intravilánem obce p. č. 1350/3
v k.ú. Vikýřovice. Oprava koryta potoka začíná u mostu na ul. Pod Trámky
a končí na křižovatce ul. Školní a ul. Potoční.
Pavel Rýznar
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Žádáme občany, aby neparkovali s auty na
chodnících a neohrožovali tak bezpečnost
chodců.
Žádáme řidiče motorových vozidel, aby
dodržovali předepsanou rychlost v obci.
Za slušné řidiče děkujeme.
Pavel Rýznar

U

Prosíme občany o spolupráci při zjišťování poruch a špatné slyšitelnosti místního
rozhlasu. Každá skříňka rozhlasu má své
číslo, které je třeba v případě poruchy nahlásit. Poruchu oznamte na obecní úřad
tel. 607 244 027. Děkujeme za spolupráci.
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Žádáme majitele psů a koňů, aby uklízeli
po svých zvířatech výkaly. Reagujeme tak
na stížnosti občanů na znečištění chodníků, veřejného prostranství a místních
komunikací. Upozorňujeme, aby majitelé
těchto zvířat využívali odpadkové koše se
sáčky na exkrementy. Děkujeme.
Pavel Rýznar
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22. 5. 2018 – zájezd pro seniory
- Živá voda Modrá (svět vodních ekosystémů) – v expozici se
seznámíte s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy
i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Ve venkovním areálu budete procházet bohatou výsadbou zeleně. Najdete
zde typické moravské biotopy s jejich charakteristickými bylinami a dřevinami (například chřibské prameniště, venkovskou
bylinkovou zahrádku či moravský lužní les).
- oběd v restauraci na Velehradě
- prohlídka baziliky
Závazné přihlášky bude př ijímat paní Květa Havlíčková ve
vikýřovické knihovně od 2. – 16. 5. 2018
22. 9. 2018 - Muzikál „Muž se železnou maskou“
Na podzim připravujeme zájezd na divadelní představení do
olomouckého divadla.

Foto z archivu Muzea silnic
Až do 26. května 2018 mají návštěvníci možnost zhlédnout jednu
z výstav, kterými Muzeum silnic připomene 100 let Československa. Výstava, instalovaná ve spolupráci s Technickým muzeem
Olomouc 1. ČSTSOB, je zaměřena především na poslední měsíce
naší okupace a osvobozování Olomoucka v květnu 1945. Právě
zde se totiž odehrály bojové střety mezi Němci a Rudou armádou, po jejímž boku bojovali i příslušníci čs. armádního sboru.
Olomouc získala na konci války velký strategický význam, Němci o ni do poslední chvíle nechtěli přijít, protože jejich jednotky
ještě na jaře 1945 operovaly na východní Moravě, a právě přes
Olomouc a okolí vedla jejich strategická ústupová cesta. Proto se
také veškeré zbývající síly německé armády na Moravě koncem
dubna 1945 soustřeďovaly do olomoucko-prostějovského prostoru. Výstava připomíná jak osvobozování samotné Olomouce
a okolí, tak i tankovou bitvu u Klenovic, letecký souboj u Tovačova ad. Vzpomenuta jsou také zvěrstva páchaná Němci na civilním
obyvatelstvu. Dobovou atmosféru ukazuje řada fotograﬁí a přepisy záznamů obecní kroniky ze Štěpánova. K nejpoutavějším
na výstavě patří trojrozměrné exponáty. Vystaveny jsou „archeologické“ nálezy nejrůznějších částí a součástek tanků a výzbroje, unikátní vojenská výstroj, nábojnice, padák a mnoho dalších
zajímavých exponátů. Hlavní význam výstavy spočívá především
v připomínce toho, že na znovuzískání svobody pro Československo se podíleli i sami Čechoslováci. Řada z nich opustila svoje
rodné obce a města už v roce 1938, po německé okupaci Sudet,
a do vlasti se vraceli s nadějí, že jejich boj i oběti jejich kamarádů
přispějí ke svobodnému životu v osvobozené republice.

P L Á N
A K C Í
10. května: výstava Co jsme společně dokázali – Mateřská
škola (Galerie Zámeček)
26. – 27. května: výstava aranží květinových vazeb (v rámci
kácení máje)
květen: výstava keramiky

V
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín ve
spolupráci s obcí Vikýřovice vás zve na výstavu, Velikonoce na
Zámečku ve Vikýřovicích s tvořivou dílnou, která se koná od
29. března do 1. dubna 2018 od 13 do 16 hodin v Galerii Zámeček.
Po celou dobu výstavy bude probíhat tvořivá dílna – možnost
vytvoření vlastní dekorace. Vstupné dobrovolné.

J
V sobotu 14. dubna, v čase 8.30 – 12.30 jste, dámy a pánové,
zváni na jarní procházku či výlet do Muzea silnic ve Vikýřovicích. Zde vám bude předestřena organizace rozhovorů ve třech
tematických oblastech, při kterých budou vaše případné otázky
středem pozornosti. V jedné oblasti je možné debatovat například k otázkám – co to je všeobecná výstraha, proč souvisí peníze v hotovosti a elektrika, proč mít doma ajatin, kterou rozhlasovou stanici poslouchat při povodni?
V další části pobytu absolvujete komentovanou prohlídku jedné
z expozic muzea silnic. A při té příležitosti lze třeba zjistit souvislost Muzea silnic Vikýřovice a Sobotína, co má společného
Krenišov s Třemeškem a jak vypadá pivní láhev z Vízmberka.
V posledním diskusním koši se nabízí například otázky – jak
žije profesionální voják, co obsahuje nástup do vojenské služby
a jak můžete pomáhat obraně republiky?
A potom všem není vyloučeno, že zajdete na svíčkovou do sousední restaurace.

Alena Turková

N o v é
v ý s t a v y :
Od 26. 2. do 26. 5. 2018 výstava Bojovou cestu československého armádního sboru
Od 12. 3. do 2. 6. 2018: výstava Hedvábná cesta
D a l š í
a k c e :
14. 4. 2018 – sobota – od 8.30 do 12.30 hod. – komentovaná
prohlídka expozice Po stopách bratří Kleinů a přednášky a ukázky
Civilní ochrany
18. 5. 2018 Mezinárodní den muzeí – vstup zdarma
16. 6. 2018 – 5. Muzejní silniční noc – nové výstavy Z historie
naší autobusové dopravy
Vůně benzínu – Václav Zapadlík na poštovních známkách

Jiří Skrbek
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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. června 2018 (předem prosím zvažte, v kterém čísle by bylo
nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

D
Jiřina Bečková 87 let
Zdeněk Dohnálek 83 let
Magdalena Horká 95 let

K
Valeria Borseníková 86 let
Drahomíra Jelínková 87 let
Miroslav Kubela 75 let
Jiřina Šoltészová 96 let
Věra Urbanová 91 let

K
Březen je již tradičně měsícem knihy
a čtenářů. Do knihovny budou zakoupeny nové knihy pro děti a dospělé. Nově
byla zahájena výstava barevných fotograﬁí Jiřího Štreita s námětem závodních motocyklů. Dobrá spolupráce probíhá s MŠ a ZŠ Vikýřovice. Každý rok
přicházejí starší i mladší děti, společně
pokračujeme v celoročním projektu Pohádkové bytosti. Naši knihovnu také navštíví děti z MŠ Loučná nad Desnou.
Jako každý rok proběhlo v knihovně velikonoční tvoření, vyrábět přišly maminky
a děti, které zde strávily příjemné odpoledne. Poděkování patří paní Daně Vondráčkové, která zajistila materiál a pohodu. Jaro bychom chtěli přivítat zahájením
fotografického kroužku pod vedením
Marka Macha, jeho zakončení proběhne
výstavou fotograﬁí účastníků kroužku
v knihovně.

Č
Božena Kernerová 82 let

PROGRAM BOHOSLUŽEB V RAPOTÍNĚ
ZELENÝ ČTVRTEK

NEDĚLE VELIKONOČNÍ

29. března 2018, 19.00 – 22.00 hodin: mše svatá
– připomínáme si Poslední večeři Pána Ježíše, při mši sv. umývání
nohou, po mši sv. adorace v Getsemane

1. dubna 2018 – Slavnost zmrtvýchvstání Páně
– 9.00 hodin – slavnostní mše svatá, žehnání pokrmů

VELKÝ PÁTEK

2. dubna 2018 – 9.00 hodin – mše svatá

30. března 2018 – putování za pokladem – Buková hora
(půldenní výlet pro děti), odchod 9.00 hod. od kostela
– 15.00 křížová cesta
– 19.00 hod. Velkopáteční obřady – zpívané pašije v provedení členů
sboru, po mši sv. bdění u Božího hrobu do 22.00 hodin

– 15.00 hodin – velikonoční koncert chrámového sboru a jeho hostů

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 8. DUBNA 2018
NEDĚLE 15. DUBNA 2018
– 10.00 hodin – velikonoční projížďka společně
s Kulturním dědictvím údolí Desné

BÍLÁ SOBOTA
31. března 2018 – 8.00 – 14.00 hodin otevřen kostel – bdění u Božího hrobu
– 8.00 hodin – ranní chvály
– 21.00 hodin – Velikonoční vigilie
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Srdečně zve Římskokatolická farnost Rapotín

Obec informuje / Ze života obce

T

úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky.
Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit
mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba
odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma
sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.

Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
5. a 19. dubna, 3., 17. a 31. května, 14. a 28. června
Kompozitní obaly – 5. dubna

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na
skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž
se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu.

Biologicky rozložitelný materiál
Bio popelnice o objemu 240 l – vývoz každý čtvrtek
Velkoobjemový kontejner u nádraží – stálé stanoviště – vývoz
každý čtvrtek
Nebezpečný odpad – 28. dubna (sobota)

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší
prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, které
se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě ﬁrem.
EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400 sběrných míst.

Harmonogram svozu:
9.00 - 9.20 hod. u STS
9.25 - 9.45 hod. u prodejny NAZET
9.50 - 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. hostinec Pod Trámky
11.55 - 12.15 hod. u bývalé hasičské zbrojnice
13.15 - 13.35 hod. ulice Rybářská
13.40 - 14.00 hod. ulice Krátká – u Šeﬂů 441

Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci
úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Obec Vikýřovice má malou sběrnou nádobu umístěnou v budově Obecního úřadu Vikýřovice a ve vstupu do prodejny na ulici
Petrovská 8 (bývalá prodejna Jednoty).

Velkoobjemové kontejnery
vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

Místa přistavení:
od 7. do 9. května (pondělí – středa)
- ulice Sadová
- parkoviště před prodejnou NAZET
- u provozovny VERNER MOTOR - Strojní

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

od 9. do 11. května (středa – pátek)
- ulice Krátká – u Šeﬂů č. p. 441
- u bývalé hasičské zbrojnice
- u bývalého sídliště VÚCHS (parkoviště)
- ulice K Desné

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

Vysloužilé úsporné žárovky
patří do sběrných nádob, aby
nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí
v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické
rtuti. Podle odhadu jí ročně
skončí na skládkách desítky kilogramů.

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do
koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují

www.elektrowin.cz
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ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
D

P

Pod taktovkou šaška Vikiho se uskutečnil Dětský maškarní
karneval. Děti tancovaly, soutěžily a bavily se. Svým vystoupením zpestřila program děvčata z kroužku Dětská zumba ﬁtness
Šumperk. Ten zahrnuje děti ze Šumperka i z Dolních Studének.
Jsou to dvě skupiny dětí, které trénují zvlášť a na vystoupení
jezdí společně pod taktovkou Šárky Elsnerové.
Dále vystoupila děvčata z kroužku SK – D.V. Šumperk, který
sídlí na Welly Relax v Šumperku. Tento klub vede a připravuje
Denisa Vénosová. Závodí po celé České republice. Mezi jejich
nejlepší výsledky patří opakovaná reprezentace a umístění na
Mistrovství České republiky, ﬁnálové soutěže např. Česko-Slovenská Tip sport Miss Aerobik atd.
Vybrat nejlepší masku bylo velice těžké. Všechny děti měly nádherné mastky. Takže sladkou odměnu získali všichni.
Na závěr čekala na děti dětská tombola. Na všechny se dostalo.
Musíme poděkovat všem sponzorům, kteří pro děti připravili pěkné dárky a obci Vikýřovice, která akci spoluﬁnancovala (seznam sponzorů naleznete na webových stránkách školy
– www.zsvikyrovice.cz)

C

Ve čtvrtek 1. března navštívili naši ZŠ zaměstnanci společnosti
SUEZ Využití zdrojů a.s. V rámci celoročního projektu Řemesla
a povolání představili žákům práci popelářů. Vysvětlili jim třídění odpadů a ukázali druhy sběrných nádob a jejich vysypání
do popelářského vozu. Žáci se seznámili s funkcí popelářského
vozu a měli možnost si vyzkoušet i stání na stupačce. Správně odpověděli na kladené otázky, které se týkaly třídění odpadu
na plasty, papír, sklo, biologický odpad a směsný odpad. Uměli
správně zařadit odpad do barevných sběrných nádob. Dozvěděli
se, že každý z nás denně využívá recyklovaný odpad, např.
toaletní papír, fotbalové dresy, časopisy, ﬂeecové mikiny a jiné.
Seznámili se s posádkou popelářského vozu, kterou tvoří jeden
řidič a dva závozníci. Žáci se také dozvěděli, že při této práci je
velmi důležitá bezpečnost, auto je vybaveno oranžovými majáčky a celá posádka musí nosit reﬂexní vesty, protože se pohybují
na silnici. Tato práce není jednoduchá, popelářské auto vyjíždí
za každého počasí, neboť je důležité uklidit odpadky vyprodukované v našich domácnostech. Žákům se setkání velmi líbilo.
Monika Habrmanová
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V pátek 16. 2. 2018 jsme se vrátili z lyžařského výcviku v Hynčicích pod Sušinou. Letos nás čekala krásná, zasněžená krajina.
Sněhové podmínky byly ideální, sjezdovky byly připraveny pro
začátečníky i pokročilé lyžaře. Instruktoři lyžařské školy hned
první den děti rozdělili do družstev a pak všichni vyrazili na
svah. Někteří se seznamovali se základy lyžování, jiní se zdokonalovali ve svých lyžařských dovednostech. Čas strávený na
čerstvém horském vzduchu určitě posílil zdraví všech účastníků. Pohodlné a útulné ubytování nám opět poskytla chata Erlina. Její výhodou je, že stojí blízko sjezdovky, a tak to lyžaři
mají jen pár kroků na svah. Každý večer jsme také využívali
společenskou místnost. Zatímco sportovci světa soupeřili na
zimní olympiádě v Pchjongčchangu, žáci po vzoru sportovců
soutěžili v různých disciplínách. Vyzkoušeli si hokej, biatlon,
curling i skoky na lyžích. Vytvořili si vlajku své země, vymysleli svůj pozdrav, zahráli si bingo v duchu olympijských her.
Závěr patřil již tradičně maškarnímu karnevalu s diskotékou.
Lyžařský kurz se všem líbil a těšíme se na příští.
Jitka Brzobohatá

S
Než si žáci naší školy odnesli své pololetní vysvědčení, sešli jsme
se všichni, ve středu 31. ledna 2018, abychom zrealizovali další
část našeho celoročního projektu Řemesla a povolání. V tento
den jsme svoji pozornost věnovali řemeslu krejčí a švadlena. Při
společné prezentaci jsme si připomněli historii řemesla a odívání.
Seznámili jsme se s pomůckami, které se při výkonu tohoto povolání používají, a také jsme si připomněli jejich vývoj. Obohatili
jsme si své znalosti a při společném sdílení také dosavadní zkušenosti z praktického života. Žáci také poznávali kostýmy z pohádek. Ve svých třídách si poté žáci zahráli na módní návrháře,
švadlenky a krejčí. Všechna vytvořená díla zdobí chodbu školy,
stejně jako předešlé práce z celoročního projektu.

V rámci spolupráce MŠ a ZŠ Vikýřovice byla pro děti ze školky
a 1. třídy připravena společná hodina tělesné výchovy v tělocvičně ZŠ. Všechny děti se hned po příchodu přivítaly a seznámily
s úkoly, které nás u cvičení čekaly. A kdo nás provázel celým
cvičeníčkem? No přece náš známý vodník Česílko. Nachystal
pro děti vodnické hry a soutěže, jako třeba lovení dušiček do
hrníčků, slalom mezi rybičkami, žabí závody, krmení kapříků
a hru Vodnická klobouková. Za splnění vodnických her dostaly
všechny děti diplom vodníka Česílka. Děkujeme školákům za
společné cvičení a těšíme se na návštěvu v 1. třídě, kdy nám žáci
ukáží, co všechno se již ve škole naučili.

Iveta Špundová

Radmila Beranová
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
K

Z

1.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vikýřovice, okres
Šumperk stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.
B) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu – MŠ Zámecká
97 a MŠ Ke Splavu 318, Vikýřovice.
I.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je vždy
přednostně přijat uchazeč rok před nástupem povinné školní docházky a uchazeč s odkladem školní docházky.
II.
Jestliže uchazeč není přijat na základě kritéria v bodu I., pak
jsou při posuzování uchazeče použita následující kritéria. Přednostně je přijat uchazeč s celkovým vyšším počtem bodů.

ZŠ

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, Vaše děti čeká v tomto roce
významná událost. V září 2018 zahájí školní docházku.
Zápis do první třídy proběhne v pátek 6. 4. 2018 v době
od 12 – 17 hodin v ZŠ Vikýřovice.
N a b í z í m e
V á m :
- výuku anglického jazyka od 1. ročníku
- výuku hry na ﬂétnu
- výuku informatiky od 3. ročníku
- zaměření na environmentální výchovu
- celoroční projekty
- individuální přístup k dětem
- kvalitní moderní a zajímavou výuku, projektové vyučování
- stabilní, empatický a tvůrčí pedagogický sbor
- pravidelné plavecké a lyžařské výcviky
- pestrou nabídku zájmových kroužků

Kritérium

V případě zájmu o odklad školní docházky, doloží zákonný
zástupce dítěte žádost i s doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa v době zápisu.
K zápisu můžou přijít i děti mladší (narozené do konce června 2013), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní
zralosti.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2012 do
31. 12. 2012 k plnění povinné školní docházky je doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 1. 2013 do
30. 6. 2013 k plnění povinné školní docházky jsou doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře
(tzn. oba dokumenty).
U zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se těší pedagogové ZŠ a MŠ
Vikýřovice. Více informací na www.zsvikyrovice.cz.

Okamžik, ke
Bodové
kterému se posuzuje
ohodnocení
splnění kritérií

Docházka

celodenní

3 body

Věk dítěte

5 let

5 bodů

Školní rok 2018/2019

4 roky

4 body

Školní rok 2018/2019

3 roky

3 body

Školní rok 2018/2019

2 roky a méně

2 bodů

Školní rok 2018/2098

trvalé bydliště
Vikýřovice – zákonného
zástupce dítěte

6 bodů

Ke dni vydání
rozhodnutí

Bydliště

Dítě musí být řádně proočkováno.
Pokud budou splněna všechna kritéria a dojde k rovnosti bodů,
o pořadí rozhoduje věk dítěte – datum narození.
Děti, jejichž zákonní zástupci mají trvalé bydliště mimo obec
Vikýřovice, budou do MŠ zařazeni jen v případě volné kapacity.
Zápis do MŠ Zámecká 97 a U Splavu 318, Vikýřovice pro
školní rok 2018/2019 se uskuteční 3. 5. 2018 od 10.00 – do
14.00 hodin v budově MŠ zámecká 97, Vikýřovice.
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
dítěte, potvrzení od dětského lékaře, že dítě bylo řádně proočkováno – ne starší jeden měsíc.

A
6. 4. 2018 – zápis do 1. ročníku
18. 4. 2018 – sběr papíru – 15.00–16.30 hodin před školou
Pokud máte zájem o odvoz papíru, kontaktujte nás na tel. 583 216 797 nebo 604 447 871
3. 5. 2018 – zápis do MŠ
Červen 2018 – vyhodnocení celoročního projektu Řemesla a povolání (termín bude upřesněn)
Červen - 8. ročník turnaje v pétanque
22. 6. 2018 – Rozloučení se školním rokem
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Ze života dobrovolných spolků
SDH V

Zdravotnický spolek Vikýřovice a knihovna Vikýřovice uspořádali v knihovně v únoru besedu o národních parcích na západě USA.
Posluchači se seznámili se 14 zajímavými místy v této vzdálené krajině, jako například Yosemitský národní park, Yelowstone,
Antilopí ostrov, Antilopí kaňon, Grand Kaňon a další. Kromě
vyprávění o putování karavanem po vyprahlé a rozžhavené zemi
zhlédli ﬁlm, na kterém byla zachycena i ﬂóra a fauna, se kterou je
možné se v těchto místech běžně setkat. Účastníci byli příjemně
překvapení krásami, které vytvořila příroda na tomto kontinentu. O svých zážitcích z putování po národních parcích na západě
USA vyprávěla paní Jana Hanušová.
Tímto bych chtěla poděkovat paní Janě Hanušové za dlouholetou aktivní práci pro naše občany. Pravidelně zajišťuje turistické a cyklovýlety po horách a okolí. Společně s členkami
spolku vzdělávají školáky v oblasti poskytování první pomoci
při úrazech a dopravních nehodách, pořádají zajímavé besedy
v knihovně a další skvělé akce v přírodě pro děti a jejich rodiče.

25. ledna jsme opět vyrazili, společně s našimi dětmi, na lezeckou stěnu do Rýmařova. Každý si mohl vyzkoušet náročnost
podle svých možností a schopností, děti jistili dospělí hasiči.
Bylo evidentní, že jsme se od minulé návštěvy v lezení zlepšili,
i přesto se už těšíme na léto a přírodní skály.

Dne 17.2. 2018 jsme pořádali tradiční hasičský ples. Stejně jako
v minulých dvou letech se konal opět v Novém Malíně. K tanci
všem hrála kapela Kaťáci, pro materialisty jsme měli v nabídce
bohatou tombolu a v „pekle“ bylo pro všechny nachystáno bohaté občerstvení.
Věříme, že se všem návštěvníkům u nás líbilo a projeví nám
svou přízeň i v příštím roce, potažmo již za pár měsíců na tradičním kácení máje.
Téhož dne, kdy se konal ples, se naší mladí hasiči také zúčastnili
hasičské dovednostní soutěže v Rohli.

Irena Kučerová

P L Á N

A K C Í

DUBEN
- první jarní výlet do okolí (od Anova k Prostřední skále)
- cyklovýlet (Traťovka, Hvězda, chata Říjiště,
Oskava, Nový Malín)
KVĚTEN
- turistický výlet z Jeseníku kolem Čertových skal
na rozhlednu Zlatý Chlum,

Sběr železného šrotu 21.4.2018 od 8:00 hod

- zapojení do akce Kácení máje

Stavění a kácení máje

ČERVEN
- turistický výlet na hory (Lesní bar, Paprsek, Ramzová)

Okrsková soutěž, která se bude konat na našem hřišti
dne 20.5.2018.

Zimní program rodinného centra jsme věnovali mimo jiné vzdělávání. Za velké účasti se uskutečnilo hned několik besed a seminářů. Uskutečnily se tři minibesedy na téma – Homeopatie nejen
pro děti, Zdravá strava nejen pro děti a Cestujeme s nejmenšími. Dále následoval seminář vedený Dr. Lidmilou Pekařovou Jak
vychovávat cit aneb citová výchova od narození až do puberty
a v únoru se uskutečnila přednáška Zdravá výživa pro každého
s přednášející PharmDr. Margit Slimákovou.
Nezahálely nám ani ručičky a v rámci tvořivé dílny si rodiče
s dětmi u nás vyzkoušeli udělat odlitky z alginátu. Rovněž
jsme se připravili na příchod Velikonoc a obarvili jsme vajíčka a kraslice novými metodami.
Vikýrek myslí i na nejmenší, a tak jsme v únoru připravili Maškarní rej pro nejmenší. Děti si zde zařádily v reji masek, zatančily na diskotéce a pobavily se při plnění zábavných úkolů.
Nechyběla ani bohatá tombola a každý si odnesl nějaký zajímavý dáreček. V březnu se uskutečnilo hned několik akcí, jednou
z nich bylo Buzení skřítků, které jsme na podzim uspali, a také
oblíbená Zajíčkova cesta, kde děti plnily zábavné úkoly a hledaly ukrytá vajíčka.
Rovněž nechyběl ani tradiční bazárek jarního vybavení pro děti
a dospělé, v rámci něhož se uskutečnila sbírka novorozeneckého
oblečení, čepiček a rukaviček pro porodnické oddělení nemocnice Šumperk a Jeseník.

V období jarních prázdnin měl premiéru náš Jarní příměstský
tábor pro děti od 6–10 let, který se nesl v duchu Tajemství
agentů. Děti si užily spoustu zábavy, tajemství, úkolů a soutěží,
jen ten sníh nám trochu pochyběl.

Č E K Á

N Á S

POZVÁNKY NA AKCE
7. 4. 2018 – od 15.00 – 18.00, sál kavárny Lalala,
Temenická 5, Šumperk – První pomoc nejen pro děti
14. 4. 2018 – RC Vikýrek – Vítání jara
28. 4. 2018 – 9.00 – 12.00 RC Vikýrek
Tvoření pro maminky (s dětmi) Šijeme sovičky
29. 4. 2018 – 15.00 – 16.30 RC Vikýrek – Čarodějnice
13. 5. 2018 – 15.00 – 17.00 RC Vikýrek – Den rodin
18. 5. 2018 – od 10.00 do 17.00, KKC Rapotín,
Šumperská 530, Rapotín
Bazárek letního vybavení pro děti a dospělé
26. 5. 2018 – 9.00 – 12.00 RC Vikýrek
Tvoření pro maminky (s dětmi) Šijeme sukýnky
2. 6. 2018 – 15.00 – 16.00 RC Vikýrek
Pohádková stezka pro malé i velké děti
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Z P R Á V A
FBC V

Z

V roce 2017 nedošlo ke změnám ve struktuře spolku ani ve složení statutárních orgánů.
Členská základna se rozrostla na 70 členů, z čehož 50 tvoří mládež od 3 let a zbytek dospělí členové klubu. Svou činnost klub ﬁnancoval v průběhu roku zejména z členských
příspěvků, dotací a sponzorských darů. Obec Vikýřovice nám poskytla dotaci 30 000 Kč,
obec Petrov nad Desnou 4 000 Kč, Olomoucký kraj 30 000 Kč na činnost a 5 000 Kč na
tábor a MŠMT dotaci 72 000 Kč na organizaci sportu ve sportovních klubech. Od obce
Rapotín jsme dostali ﬁnanční dar 8 000 Kč.
Díky dotacím jsme mohli zkvalitnit výuku ﬂorbalu, doplnit naše vybavení o další výukové pomůcky a nakoupit brankářské výstroje pro děti a dorost. A jelikož naše děti a mládež
se účastní turnajů Zábřežské ﬂorbalové ligy, kde sbírají cenné herní zkušenosti, zakoupili
jsme jim nové dresy. Tři věkové kategorie (junioři, děti a mládež) trénovaly třikrát týdně
v obecní tělocvičně. Junioři trénovali i v dalších šumperských halách a absolvovali letní
přípravu v přírodě obce Vikýřovice. Účastnili se 3. ligy juniorů Olomouckého kraje, kde
jsme pořádali dva turnaje v hale v Libině. Jeden v říjnu a druhý letos začátkem února.
Jako každý rok jsme na konci července uspořádali příměstský ﬂorbalový tábor. V srpnu
pak Posezení u táboráku a Loučení s prázdninami. Akce posloužily nejen k představení ﬂorbalu ve Vikýřovicích, ale i jako nábor nových členů.
Závěrem roku jsme se také připravovali na 3. ﬂorbalový ples, který se uskutečnil koncem ledna v KKC Rapotín. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispěli cenami do
losování o ceny a všem, co se podíleli na zdárném průběhu a organizaci plesu. Seznam
všech sponzorů naleznete na webových stránkách www.fbcvik.cz.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, co nám přispívají na naše akce
v průběhu celého roku. Fotky z našich akcí si můžete prohlédnout na našem albu na
fbcvik.rajce.idnes.cz.
V následujících dnech čekají juniory ještě tři turnaje – v Libině, v Mohelnici a ve Velké
Bystřici. Starší žáci hrají v březnu poslední kolo v Rapotíně a naši nejmenší se představí v úplně nových dresech v březnu v Troubelicích a v dubnu v domácí tělocvičně
ve Vikýřovicích.
V letošním roce bychom chtěli založit i oddíl mužů. Pokud má někdo z mužů i žen zájem, rádi Vás uvidíme. Další akce, kterou připravujeme na poslední červencový týden
je 5. ročník příměstského ﬂorbalového tábora.
Za FBC Vikýřovice Silvie Cikrytová

TJ S
V

Naše mužstva přípravek a mladších žáků
zahájila zimní přípravu v tělocvičně a ve
cvičebním sálku sportovního centra obce.
V tělocvičně při míčových hrách získávají nejen fotbalové dovednosti a také
potřebnou taktiku. Ve cvičebním sálku
sportovního centra zase tolik potřebnou
kondici, dynamiku a fyzičku. S jarním
počasím se budou tréninky přesouvat do
venkovních prostor pro přípravu na jarní
část sezóny. V měsíci březnu proběhne
školení trenérů přípravek pod vedením
fotbalového svazu ČR.

Zimní přípravu zahájili i hráči družstva
mužů, kdy příprava probíhala většinou ve
venkovních prostorách. Součástí přípravy
bylo několik přípravných utkání na hřišti
s umělou trávou v Šumperku.
V současné době stále probíhá nábor dětí do
fotbalového oddílu, kde hledáme děti všech
věkových kategorií. Pro zájemce jsou volně
přístupné tréninky fotbalového oddílu Vikýřovice. V případě zájmu můžete kontaktovat tel. 605 702 256 (Ščučka Roman).

S
V sobotu 17. února zorganizoval spolek PRO FIT
sobotní dopoledne pro veřejnost. Účast byla hojná.
Těla dostala zabrat při taebu s Hankou, na trampolínkách s Katkou a při kalanetice se Šárkou.

7. dubna 2018
Sobotní odpoledne pro ženy
- 17–18 hodin – posilování s Hankou
- 18–19 hodin – trampolínky s Katkou
- 18–19 hodin – cvičení na míčích se Šárkou

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 10. června 2018. Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
8

TJ SOKOL VIKÝŘOVICE
Přehled utkání jarní části (termíny utkání se mohou ještě měnit!!!)

„MP“ - Okresní přebor mladší přípravka skupina A
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

7. 4. 2018 09:00,
15. 4. 2018,
21. 4. 2018 09:00,
28. 4. 2018 10:00,
5. 5. 2018 09:00,
13. 5. 2018 09:45
19. 5. 2018 09:00,
3. 6. 2018,

Sobota
Sobota
Neděle
Úterý
Sobota
Úterý
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota

Sokol Vikýřovice - Baník Staré Město
FK Šumperk „A“ - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - Horní Pomoraví
TJ Sokol Obědné - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - Sokol Nový Malín
SK Bludov - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - SK PETROV-SOBOTÍN
Sokol Velké Losiny - Sokol Vikýřovice

„SP“ - OP starší přípravka skupina A
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Úterý
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota

1. 4. 2018 09:30,
7. 4. 2018 10:00,
15. 4. 2018,
21. 4. 2018 10:00,
29. 4. 2018 10:00,
1. 5. 2018 16:00,
5. 5. 2018 11.30,
13. 5. 2018 10:00,
20. 5. 2018,
26. 5. 2018 10:00,
2. 6. 2018 15:00,

FK Ruda nad Moravou - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - Sokol Velké Losiny
FK Šumperk „D“ - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - TJ Libina
Sokol Vikýřovice - Sokol Bratrušov
Sokol Vikýřovice - Sokol Hrabišín
SK Bludov - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - Jiskra Rapotín
Sokol Nový Malín - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - Horní Pomoraví
Spartak Loučná - Sokol Vikýřovice



24. 3. 2018 11:30
31. 3. 2018 11:00

Sokol Vikýřovice - Sokol Hrabišín
Sokol Vikýřovice - FK Šumperk „B“
Sokol Leština - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - Sokol Velké Losiny
Sokol Vikýřovice - Sokol ŠTÍTY
Sokol Nový Malín - Sokol Vikýřovice
FK Úsov - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - TJ Libina
SULKO Zábřeh - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - SK Bludov
Sokol Lesnice - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - SK Loštice 1923

III. třída muži
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle

„MŽ“ - OP mladší žáci
Sobota
Sobota

7. 4. 2018 11:30
21. 4. 2018 11:30
29. 4. 2018 14:30
1. 5. 2018 10:00
5. 5. 2018 11:30
8. 5. 2018 10:00
12. 5. 2018 15:00
19. 5. 2018 11:30
27. 5. 2018 10:00
2. 6. 2018 11:30
9. 6. 2018 15:00
16. 6. 2018 11:30

Sokol Vikýřovice - Baník Staré Město
TJ Postřelmov - Sokol Vikýřovice

25. 3. 2018 15:00
31. 3. 2018 15:30
7. 4. 2018 15:30
15. 4. 2018 15:30
21. 4. 2018 16:00
29. 4. 2018 15:30
5. 5. 2018 16:30
13. 5. 2018 16:30
19. 5. 2018 17:00
27. 5. 2018 17:00
2. 6. 2018 17:00
9. 6. 2018 17:00
17. 6. 2018 17:30

Sokol Vikýřovice - Sokol Malá Morava
TJ Postřelmov „B“ - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - FC ROVENSKO
Ruda „B“ - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - Sokol Leština „B“
FK Krchleby - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - FK Úsov
Podolí - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - Sokol Palonín
Sokol Lukavice - Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice - TATRAN Písařov
Sokol Vikýřovice - FK MOHELNICE „B“
Sokol Jedlí - Sokol Vikýřovice


6SROHN
2EQRYDNXOWXUQtKRGĒGLFWYt~GROt'HVQp
ġtPVNRNDWROLFNiIDUQRVW5DSRWtQD9HONp/RVLQ\
VL9iVGRYROXMtSR]YDWQDF\NOLVWLFNRX
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NWHUiVHVQDætSĢLSRPHQRXWWUDGLFL9HOLNRQRĀQtFKMt]GY~GROt'HVQp6ODYQRVWQtSUĪYRGMH]GFĪQDNRQtFK
EôYDORVODYRXYHOLNRQRĀQtUDGRVWLY]NĢtäHQt-HætäH.ULVWDLMDUQtKRSUREX]HQtQRYpKRæLYRWD

-H]GFLQDNROHFKLQDNRQtFKVHVHWNDMt

YQHGĒOL
YKRGLQSĢHGNRVWHOHPY5DSRWtQĒ
RGNXGVHY\GDMtQDF\NOLVWLFNRXSRXĨ3RGHVQtP
VRGERUQôPYôNODGHPXYô]QDPQôFKNXOWXUQtFKDFtUNHYQtFKSDPiWHNQDWUDVH
VSĢLSRPHQXWtPSRYĒVWtDOHJHQGNWHUpVHYiætNPtVWĪPNXG\SRXWQtFLSRMHGRX


2EQRYDNXOWXUQtKRGĒGLFWYt~GROt'HVQp]V
ZZZYUHVRYNDF]
-DNXEÿHUQRKRXVD]V
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FLORBALOVÝ TÝM FBC VIKÝŘOVICE
POŘÁDÁ
SE ZAMĚŘENÍM NA FLORBAL

Cena zahrnuje: obědy, pronájem tělocvičny, zajištění pitného režimu, táborové tričko

Více informací na emailu: Info@fbcvik.cz, www.fbcvik.cz
PŘIHLÁŠKY na emailu: info@fbcvik.cz s předmětem PT2018

Chcete si splnit svůj sen?
Jste občan České republiky starší 18 let? | Máte smysl pro spravedlnost a férovost?
Máte minimálně středoškolské vzdělání s maturitou? | Jste trestně bezúhonný?
Jste fyzicky zdatný a psychicky odolný? Pak Váš věk není rozhodující,

A MY HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Náborový příspěvek 75.000,- Kč
Bc. Milan Stratil

tel.: +420 725 957 131
www.policie.cz
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e-mail: milan.stratil@pcr.cz

