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V á ž e n í

V

s p o l u o b č a n é ,

první polovinu roku máme za sebou a s ní již tradiční dětský den
a kácení máje. Akce proběhla za krásného slunečného počasí
v areálu před Zámečkem. Dětský den probíhal celé odpoledne ve
spolupráci sociální a kulturní komise s místními spolky – Spolku rodičů a přátel ZŠ, Sboru dobrovolných hasičů, Rodinného
centra Vikýrek, Českého kynologického svazu, FBC Vikýřovice,
Zdravotnického spolku a ZŠ a MŠ Vikýřovice. Na připravené
atrakce přišlo mnoho rodičů s dětmi a doufám, že se pěkně pobavili a děti měly plno zážitků a dojmů. Vyvrcholením odpoledne
bylo kácení máje, které provedl sbor dobrovolných hasičů. Ti se
také po celou dobu akce starali o výborné pochoutky a občerstvení. Večer nám k poslechu a tanci hrála skupina The Reason.

Dne 18. května proběhlo v Galerii Zámeček slavnostní vítání
občánků. Do obce Vikýřovice bylo přivítáno 13 dětí.

Vítání občánků 15:30 – zleva Mariana Hrochová, Anna Sadilová,
Marie Svobodová, Matouš Rulíšek, Luka Papac, Vitězslav Vagner,
Dominik Mangl

V rámci tohoto dne jsme mohli také navštívit i Galerii Zámeček,
kde probíhala výstava květin doplněná výrobky keramického
kroužku a projektem MŠ Vikýřovice – Rok s vodníkem Česílkem. Krásnou výzdobu a květinová aranžmá připravily členky
ze Zahrádkářského svazu Rapotín ve spolupráci s obcí Vikýřovice. Ženy ze svazu mají vždy pro každoroční období připraveno plno nápadů a překvapení.
Za čas strávený přípravou a organizací celého dne bych chtěla
všem zúčastněným z celého srdce moc poděkovat a popřát mnoho dalších takových akcí.

Vítání občánků 17:00 – zleva Tobias Rybička, Anna Kade, Karolína
Bartlová, Lucie Petraturová, Tomáš Vala, Šimon Lümel

U
Upozorňujeme vlastníky psů, že v obci se vyskytlo již
několik podezření na úmyslnou otravu psů neznámým
pachatelem. Žádáme proto pejskaře o obezřetnost
a v případě podezření na otravu psa nahlaste p řípad
Policii ČR k šetření.

Místostarostka obce P. Dudková
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Na přelomu měsíce května a června vstoupily
stavební práce na Revitalizaci centra obce Vikýřovice do své druhé poloviny. Zhotovitel –
šternberská společnost Stavební mechanizace
Lhotský s.r.o. – dokončil podélná parkovací stání na ulici Sokolské, chodník pro pěší z ul. Školní do areálu sportovního hřiště a z velké většiny
i hlavní parkovací stání před hasičskou zbrojnicí. Aktuálně se pracuje na napojení chodníku na
most přes řeku Desnou, který bude pokračovat
v šířce 1,8 m podél bytovek na ulici Školní až před areál ZŠ. V nadcházejícím období budou probíhat práce na zpevněné manipulační ploše před hasičskou zbrojnicí a výstavbě nových stožárů veřejného osvětlení.
Aby stavebními pracemi byl co nejméně omezen předprázdninový provoz v okolí školy, ﬁnální úpravu ulice Školní včetně výstavby
zpomalovacího prahu, plánuje zhotovitel na začátek letních prázdnin.
Do konce prázdnin ještě dojde k výstavbě nového oplocení a výsadbě zeleně před bytovými domy na ulici Školní.
Vstup do nového školního roku 1. 9. 2018 by měl být již bez známek předchozí stavební činnosti.

A

V sobotu 14. 4. 2018 uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice s Ing. Jiřím
Skrbkem a jeho spolupracovníky za civilní obranu akci v muzeu silnic ve
Vikýřovicích, která byla zaměřena na chování osob v případě nařízené evakuace a dále hašení požáru v domácnosti. V další části zajímavého dopoledne
navštívili občané expozice v muzeu s výkladem průvodkyně a všem se líbila
přednáška ppl. Kulíška o armádě ČR.
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Prezident republiky vyhlásil rozhodnutím
č. 85/2018 Sb. konání následujících voleb:
• do Senátu Parlamentu České republiky (1/3)
• do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech,
• do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí a stanovil
dny jejich konání na pátek 5. října a sobota
6. října 2018.
Informace k vydávání voličských průkazů
pro volby do Senátu Parlamentu ČR
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.
O vydání voličského průkazu je možno žádat
těmito způsoby:
→ osobně na Obecním úřadě Vikýřovice, a to do
středy 3. října 2018 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), která musí být doručena nejpozději
v pátek 28. září 2018,
→ elektronickou žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději v pátek
28. září 2018.
Voličské průkazy se voličům doručují do vlastních rukou, a to nejdříve 20. září 2018 osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb k volbám do Senátu Parlamentu ČR, ale
pouze v příslušném volebním obvodu, v případě naší obce č. 65.
Informace k volbám sdělí pracovnice ohlašovny Jarmila Pospíšilová, tel. 583 213 146 nebo
607 244 027, na kterou se můžete obracet s případnými dotazy.
Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské
průkazy nevydávají.
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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,
m m kontaktujte redakci
mý
zpravodaje na e-mailové adrese Mart.Buchtova@seznam.cz.
sez
ezna
n m.
m.cz
c Další číslo zpracz
vodaje vychází 30. září 2018 (předem prosím zv
zvaž
zvažte,
ažte
až
tee, v kt
te,
kter
kterém
errém čísle by bylo
nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

Č
Marie Důbravová 75 let
Vlastimil Horák 70 let
Miroslava Jersáková 87 let

S
Jindřich Fajkus 75 let
Jiřinka Jelinková 85 let
Eva Klimešová 70 let
Zdenka Lapčíková 84 let
Marie Mihulková 80 let
Věra Ptáčková 86 let
Zdeněk Václahovský 70 let

Z
Jaroslav Bernášek 89 let
Alžběta Bischofová 85 let
Jiřina Kubínová 85 let
Vladimír Linhart 80 let
Dušan Oravec 83 let
Jiří Smutný 70 let
Alena Trčková 75 let
Lubomír Vlček 81 let

V
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Obecní úřad ve spolupráci s Kulturní a sociální komisí při Radě obce Vikýřovice
vyzýval všechny zdatné pekařky, pekaře,
cukrářky a cukráře, zkrátka všechny, co
mají šikovné ruce a rádi pečou, k účasti
v soutěži O nejlepší velikonoční cukroví. Ve středu 28. 3. 2018 byla soutěž
v rá mci Velikonočního jarmarku vyhodnocena. Porota měla těžkou úlohu,
protože musela rozhodnout, které z 12
druhů cukroví je nejlepší. Vyhrál mazanec
od paní Stančíkové. Na druhém místě se
umístila rodina Kabourkových a na třetím
místě skončil Patrik Horký. Výsledky soutěže i s fotograﬁemi a recepty naleznete
na www.zsvikyrovice.cz. Ceny věnovala
obec Vikýřovice.

K

Z

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Ve dnech 29. března až 1. dubna proběhla výstava Velikonoce na Zámečku ve Vikýřovicích s tvořivou dílnou, kterou uspořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín ve spolupráci s obcí Vikýřovice. Návštěvníci si mohli prohlédnout květinové vazby, inspirovat se a vytvořit vlastní
velikonoční dekorace.
VÝSTAVA KERAMIKY
Dne 22. května 2018 proběhla vernisáž výstavy prací keramických kroužků. Ta se stala v Galerii Zámeček již tradicí
a každoročně jsou na ní prezentovány práce dětí a dospělých,
kteří navštěvují kroužky keramiky. V tomto roce pracovalo celkem pět kroužků. Dva kroužky z mateřské školy, dva
kroužky ze základní školy a kroužek dospělých.
VÝSTAVA KVĚTIN
Ve dnech 25. a 26. května proběhl 3. ročník Jarní výstavy
květin a aranžování v Galerii Zámeček ve Vikýřovicích. Výstavu uspořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín ve spolupráci s obcí Vikýřovice.
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Do knihovny bylo zakoupeno 30 nových
knih pro děti a dospělé. I na jaře pokračoval fotograﬁcký kroužek. Navštěvovalo ho
osm žáků, kteří po dobu tří měsíců nafotili
sérii fotograﬁí na téma zvířata. Mladí fotografové uspořádali výstavu v knihovně, na
jejíž vernisáž pozvali své rodiče a kamarády. Poděkování patří Marku Machovi,
který předal své znalosti ohledně fotografování. Děti se také seznámily s digitální
úpravou fotek. Výstava bude v knihovně
po celé letní prázdniny.
Jako každý konec školního roku i letos
proběhlo v knihovně vyhlášení soutěže
Čtenář 1. ročníku ZŠ Vikýřovice. Po
dobu prázdnin bude knihovna otevřena
pondělí, středa, pátek 13 až 17 hodin.
Všem čtenářům přeji pěkné léto.
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Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme,
proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím
prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto
výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde
o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek
v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení
se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP,
který tyto služby zajišťuje i pro naši obec. Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat v budově Obecního úřadu Vikýřovice a ve vstupu do prodejny na ulici Petrovská 8 (bývalá
prodejna Jednoty) nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky k ekologické recyklaci, při které jsou z nich pro opětovné použití získávány především
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou
znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol.
Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či
plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové
výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2017 recyklovalo 727 t použitých světelných (téměř 5 milionů zářivek a výbojek). To představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do
přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje
a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
12. a 26. července, 9. a 23. srpna,
6. a 20. září
Kompozitní obaly
12. července
Biologicky rozložitelný materiál
Bio popelnice o objemu 240 l – vývoz každý čtvrtek
Velkoobjemový kontejner u nádraží – stálé stanoviště – vývoz
každý čtvrtek
Nebezpečný odpad:
15. září (sobota)
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. ulice Krátká – u Šeﬂů 441
Žádáme občany, pokud používají na bio odpad nádoby jiné
barvy než hnědé, které jsou k vývozu určeny, aby označili
nádobu nápisem bio a číslem rodinného domu. Neoznačené
nádoby nebudou vyváženy. Děkujeme za pochopení.
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v 1. patře. Přijelo auto s výsuvným žebříkem a za pomoci příslušníka požárního sboru nastoupila na plošinu. Všichni byli
v pořádku, požární akce mohla být ukončena.

Končí 1. rok působení nejmenších dětí v MŠ U Splavu. Po celý
školní rok si děti hlavně zvykaly na kolektiv, prostředí a byly
vedeny k hygienickým návykům.

Společně jsme se naučili spoustu krásných básniček, písniček,
tanečků a pohybových her. Dle tematických celků se děti jednoduchou formou seznamovaly s přírodou, povídali jsme si
o rodině a k svátku maminek děti vytvořily krásná srdíčka.

Následovala beseda s hasiči, kde dětem příslušník požární stanice Šumperk vysvětloval, jak se mají chovat v případě požáru a na
koho se obrátit o pomoc. Ukazoval jim také ochranné pomůcky,
které jsou potřeba při zásahu. Vysvětloval vše, jak např. předejít
vzniku požáru, jak jsou některé hry s ohněm velice nebezpečné.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. Děti byly nadšené
a určitě budou na tento cvičný požární poplach dlouho vzpomínat.

Výstava Rok s vodníkem Česílkem v Galerii Zámeček

Zúčastňovali jsme se společných akcí se staršími dětmi ze Zámečku – Mikulášské nadílky, Vodníčkova dne, výstavy prací v galerii
MŠ – a společně ukončili rok vodnickým karnevalem.

Beranová Radmila, učitelka MŠ Vikýřovice

Irena Pešková, učitelka MŠ

P

MŠ
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ZŠ

MŠ V

V pátek 29. 6. 2018 žáci ZŠ obdrželi vysvědčení a začaly pro
ně nejkrásnější dva měsíce v roce. Přejeme jim, aby si prázdniny užili, odpočinuli si a nabrali síly do nového školního roku
2018/2019.
Letní prázdniny budou zahájeny v sobotu 30. 6. 2018 a skončí
v neděli 2. 9. 2018. Školní rok 2018/2019 zahájíme v pondělí
3. 9. 2018.
V průběhu prázdnin bude otevřena pro všechny přihlášené děti
jen MŠ Zámecká 97, Vikýřovice.
2. 7. – 20. 7. 2018 – provoz pro přihlášené děti
21. 7. – 10. 8. 2018 – MŠ budou uzavřeny
13. 8. – 24. 8. 2018 – provoz pro přihlášené děti
25.8. – 31. 8. 2018 – MŠ budou uzavřeny
Provoz v obou MŠ bude opět zahájen v pondělí 3. 9. 2018.

12. dubna 2018 proběhl v Mateřské škole ve Vikýřovicích cvičný požární poplach. Před 10. hodinou dopoledne začala houkat
siréna a děti hned zjišťovaly, co se stalo. „Musíme hned opustit budovu mateřské školy, hoří v ředitelně,“ s takovou zprávou
přišla paní vedoucí učitelka Hana Bartošová. Děti z oddělení
Žabiček a Rybiček se v klidu seřadily a únikovým východem
odešly před budovu. Vzápětí přijela hasičská auta z požární stanice Šumperk a SDH Vikýřovice.
Všichni sledovali, jak natahují velké hadice na vodu do školky
a provádějí požární zásah. Paní učitelky mezitím zjišťovaly
počet přítomných dětí. „Chybí 2 děti a paní uklízečka,“ hlásí
učitelky veliteli zásahu. Hasiči zahájili hledání pohřešovaných.
Po chvíli vynesli 2 děti v kyslíkových maskách. „Hurá!“ volaly
děti. Ještě ale nenašli paní uklízečku. Ta mávala a volala z okna
5
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Cílem základního vzdělávání je naučit děti nejen dobře číst, psát a počítat, ale
také je připravit na další cestu ve vzdělávání a vybavit je vědomostmi, dovednostmi či ukázat jim možnosti uplatnění se v budoucím životě. Celoroční
projekty jsou velkou příležitostí, kde se děti edukativní cestou učí poznávat
sami sebe, vzájemně se s ostatními učí kooperaci a při vzájemné komunikaci
se každý rozvíjí a utváří jako jedinečná osobnost. Vytváří si vlastní postoje
a vztahy k okolnímu světu. Letošním školním rokem nás obohatila mnohá
Řemesla a povolání.
Policie ČR, v zastoupení šumperské jednotky, nám předvedla práci psovoda,
útok na nebezpečného pachatele a děti ti mohly vyzkoušet také policejní výzbroj. Také jsme přivítali zaměstnance ﬁrmy SUEZ-SITA, kteří nám připomněli důležitost třídění odpadků, a děti si prohlédly zblízka také popelářský
vůz, který si „osahaly“ v řidičské kabině.
Jeden den se z žáků stali také cukráři a pekaři. Vše, co si ukuchtili, poctivě
také snědli. Na vlastní kůži, spíše své vlasy, poznala děvčata profesi kadeřnice. Paní Janíčková během zajímavého povídání o péči o vlasy také některé dobrovolnice zkrášlila krásnými loknami, a některá děvčata odcházela ze
školy dokonce i ostříhaná. Paní Prchalová děvčatům předvedla, jak se zdravě a šetrně nalíčit a jak je důležité se starat o svoji pleť.
Pro naše kluky si pan Mikula připravil pár dřevěných hranolků, kladiva, brusný papír, vrtačku a hřebíky. Dozvěděli se více o práci
stolaře a poté si společně vyrobili tři budky pro ptáčky, které zdobí školní okna. Děti z 1. ročníku navštívily dětské oddělení šumperské nemocnice, aby se seznámily s prací lékařů a zdravotních sester.
Mezi řemesla a povolání, se kterými se děti během celého roku měly možnost seznámit blíže, patřilo povolání švadlena-krejčí. Po
bedlivé přípravě si děti navrhovaly své modely letošní sezony a také si "spíchly" drobné svršky.
Žáci se vždy seznámili s historií každého řemesla, vyhledávali různé informace na internetu a v připravené literatuře. Zhlédli zajímavé dokumenty k některým řemeslům, výtvarně se velmi kreativně projevili při dotváření plakátů a nejednou si při práci také zazpívali. Věříme a doufáme, že dětem tento projekt byl snad inspirací při výběru, kudy povedou jednou jejich kroky.
Ve čtvrtek 7. 6. 2018 jsme se sešli v tělocvičně školy s rodiči a širokou veřejností, abychom slavnostně ukončili poznávání Řemesel
a povolání. Kulturní program byl velmi povedený a publikum ocenilo hlasitým potleskem všechny účinkující. Operu O šípkové
Růžence si s dětmi připravila paní učitelka Jitka Brzobohatá, která se postarala o pěveckou a hudební část představení. Dramatický
kroužek dětí, pod vedením paní učitelky Blanky Gabriškové, předvedl vynikající herecké výkony našich dětí. Závěr tohoto příjemného a přátelského odpoledne patřil kroužku aerobiku pod vedením paní učitelky Lucky Sojkové.
Návštěvníci si mohli po programu prohlédnout fotograﬁe a výstupy z jednotlivých řemesel v prostorách budovy školy. Na prostranství před
budovou čekalo na všechny ještě několik atraktivních zastavení. Nahlédnout a posedět v retro autobuse pana Hlavatého nemůžete jen tak
každý den. Nezávislá poradkyně Mary Kay byla připravena zodpovědět dotazy a také přítomné ženy ošetřila a zkrášlila svými přípravky.
Pan Skrbek zaujal především kluky svými vysílačkami civilní obrany a také místní hasičská zbrojnice vítala hosty ukázkou cisterny.
Po ochutnávce pražené kávy z Petrova nad Desnou bylo možno nechat si změřit tlak žákyněmi střední zdravotnické školy pod dohledem jejich vyučující, paní Kabourkové. Ukázka práce pletení košíků dotvářela atmosféru Řemesel a povolání. Všichni si uvědomujeme, že když ten dělá to a ten zas tohle, tak všichni dohromady uděláme moc!
Iveta Špundová

M
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Ve čtvrtek 24. května jeli žáci ZŠ na školní
výlet do Muzea řemesel v Letohradě, které
patří mezi největší tohoto druhu v České
republice. Muzeum je umístěno v areálu
Nového dvora z roku 1750 a zahrnuje více
než 50 expozic řemesel a živností převážně z období let 1840 až 1930. Žáci si zde
měli možnost přiblížit časy, kdy se lidé
museli spolehnout sami na sebe. Součástí
expozice je mechanický skanzen řemesel, kde se žáci seznámili s prací truhláře,
koláře, švece nebo šindeláře. Prohlédli si
také 100 let starou školní třídu a historickou vozovnu. Pro žáky byla připravena
prohlídka i s programem, kde plnili připravené úkoly, při nichž se hravou formou
a na základě vlastního objevování seznámili s některými postupy výroby. Při zpáteční cestě ještě žáci navštívili rozhlednu
na Suchém vrchu. Výlet se žákům líbil
a domů se vraceli plni dojmů a zážitků.
Monika Habrmanová, DiS.

D
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Panenka Cecilka provedla dětským oddělením další partu malých návštěvníků.
Kluci a holky ze Základní školy Vikýřovice si přijeli prohlédnout prostředí nemocnice. Panenka dětem pomáhá překonávat
strach z neznámého a nebát se bílých plášťů. Žáci naší školy měli možnost obléknout si plášť lékařů, poslechnout si tlukot
vlastního srdíčka. Na závěr zhlédli vybavení sanitky.
6

Ve dnech 17. a 18. května navštívili naši
školu žáci a jejich učitelé z družební školy
Cigeľ ze Slovenska. Po srdečném přivítání se ubytovali ve dvou třídách naší školy.
Později odpoledne, po krátkém odpočinku, nastoupili k přátelskému utkání ve vybíjené s žáky naší školy.
Přátelské fotbalové utkání si pro ně připravilo FBC Vikýřovice. Poté následovala
prohlídka místní knihovny ve Vikýřovicích.
SDH Vikýřovice provedl přítomné prostory
hasičské zbrojnice a následně byl pro ně připraven hasičský útok našich malých hasičů.
Po tak náročném dni a dobré večeři je
rychle přepadla únava a usnuli. V pátek
ráno odjeli spolu se žáky 5. ročníku a ředitelkou školy na prohlídku zámku ve
Velkých Losinách. Po obědě v naší školní
jídelně a vzájemné výměně malých dárečků, jsme se ještě před odjezdem na památku společně vyfotografovali. S přáním
šťastné cesty jsme se s našimi slovenskými kamarády rozloučili.
Drahomíra Ďurišová

Ze života dobrovolných spolků
5.
–
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Tradiční muzejní noc, kterou pro své návštěvníky
každoročně v červnu připravují pracovníci Muzea silnic
ve Vikýřovicích, se v sobotu 16. června nesla opět na
„historické“ vlně. Nová výstava Autobusem po silnici,
do města i na vesnici připomněla historii naší autobusové dopravy, a to nejen zajímavými exponáty nainstalovanými ve Velkém výstavní sále, ale především historickými autobusy, které přijeli jen na sobotní muzejní
noc. Účast přislíbila vozidla, která už dnes na našich
silnicích vidíme jen na přehlídkách auto-moto veteránů
– Praga RND, Škoda RO, Škoda RTO, Karosa ŠM11,
ale také jeden z nejmodernějších autobusů, které nám
zpříjemňují cestování v dnešní moderní době. Autobusy
byly nejen k podívání, ale některé také ke svezení a také
k povídání, a to s Petrem Hoﬀmanem, autorem publikací o historii naší poštovní autobusové dopravy.
Návštěvníky ale během muzejní noci čekala další lahůdka, kterou bylo slavnostní zahájení výstavy
„Známky s vůní benzínu“. Maestro Václav Zapadlík
se touto výstavou do Muzea silnic vrátil po 5 letech,
tentokrát s kresebnými návrhy poštovních známek
s motivem auto veteránů. Výstavu připravilo Poštovní
muzeum Praha a muzejníci ji oživili hračkami zapůjčenými z Muzea autíček ze zámku Příseky a modely automobilů a motocyklů z produkce ﬁrmy Abrex.
Spolupráci s poštovním muzeem symbolicky připomínají také ﬁgurky pošťáckých Igráčků.
Nádvoří muzea ožilo během muzejní noci dráhou,
na níž se mohly prohánět na šlapacích motokárách
děti, které za zdárné absolvování soutěžní tratě dostaly
odměnu. Ti starší si zase mohli procvičit své znalosti
ve stálých muzejních expozicích a odměnu získali za
správné vyplnění soutěžního kvízu.

Jarní program rodinného centra jsme zaměřili na vzdělávání, v dubnu se
uskutečnila minibeseda na téma zdravé Barefoot obouvání, v květnu jsme
řešili otázky týkající se Nástupu do MŠ a v červnu jsme si uvařili a ochutnali něco dobrého v rámci minibesedy Vaříme svačinky a večeře.
Kromě vzdělávání nechyběly ani akce pro rodiče s dětmi. Koncem dubna
se uskutečnily Čarodějnice, kde bylo připraveno hned několik soutěžních
úkolů pro naše nejmenší, za jejichž splnění všechny děti obdržely odměnu.
V květnu jsme celkem netradičně oslavili Den rodin. V rámci této akce se
uskutečnily celorepublikové závody kočárků. Rodiče s dětmi zde mohli soutěžit s dětmi v kočárku hned v několika kategoriích – maminky, tatínci, rodinné týmy. Pro malé soutěživce nechyběly závody na odrážedlech. Výtěžek
z akce putoval na zdravotní výlohy chlapečka s Downovým syndromem.
Den dětí jsme oslavili Pohádkovou stezkou, kde kromě soutěžních stanovišť s tradičními pohádkovými postavami jako je čert, vodník a čarodějnice, nechyběl ani novodobý Spiderman. V rámci akce byl připraven
i fotokoutek s pohádkovými postavičkami, skákací hrady a pohádku si děti
vyslechly v podání Maňáskového divadélka Fantoche.
Rovněž nechyběl ani tradiční bazárek letního vybavení pro děti a dospělé,
v rámci kterého se uskutečnila sbírka hračky pro dětská oddělení nemocnice Šumperk, Jeseník a dětské onkologické oddělění v FNOL Olomouc.
Workshopy jsme navázali na úspěšné minibesedy na téma zdravého životního
stylu a vyrobili jsme si barefoot sandále huarache a upekli si kváskový chleba.
Prázdninový program RC Vikýrek odkaz naleznete na www.vikyrek.cz.

PLACENÁ INZERCE

Alena Turková, vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích

Z
Zdravotnický spolek Vikýřovice uspořádal 1. května
májovou vycházku na rozhledny. Skupina turistů z Vikýřovic a okolí se vypravila nejprve na šumperskou
rozhlednu Háj. Po zdolání výživného kopce (632 m) si
turisté vystoupali na překrásnou dřevěnou rozhlednu
a potěšili se výhledem na naše hory a údolí pod nimi.
Další trasa vedla k lesnímu kostelíčku, kde si všichni
opekli špekáčky a doplnili pitnou vodu. Po červené
značce pokračovali turisté nejprve lesním úvozem,
pak ulicemi Bludova až na rozhlednu Brusná, která je
ve stejné nadmořské výšce jako Háj. I z této rozhledny
byl úžasný výhled na májovou jarní přírodu. Nakonec
občané sestoupili na vlak do Bludova, který je zavezl
domů. Trasa měřila 12 km a výlet se všem líbil.
V neděli 20. května se skupinka občanů vypravila na rozhledny a vyhlídky v okolí Jeseníku. Po příjezdu vlakem
vystoupali turisté kolem pomníku pana Priessnitze na
Křížový vrch, odkud je nádherný výhled na město a lázně. Poté výletníci pokračovali na rozhlednu Zlatý Chlum,
která je odměnila kruhovým výhledem na překrásné
údolí a hory kolem Jeseníku. Nakonec občané sestoupili
k restauraci Čertovy kameny, kde se vypravili na skalní
vyhlídku s řetězovým výstupem. Krásné počasí, májová
příroda a dobrá nálada způsobily, že se výlet všem líbil.
Akci organizoval Zdravotnický spolek Vikýřovice.

PROGRAM:
9.00
Stánky, řemesla, regionální výrobky
ubáň
10.00
Taneční hudba - pro dobrou náladu – Pepa Kubáň
11.00
Římskokatolická mše
12.30
Koncert: Old Time Jazz Band
14.30
Divadélko: S krtečkem v divadle
15.30
Taneční hudba - pro dobrou náladu – Pepa Kubáň

Změna programu
vyhrazena

Naše Jeseníky – Zapsaný spolek
Ramzová 308, 788 25 Ostružná
www.nasejeseniky.cz, email: jon@nasejeseniky.cz

IČO: 22876553
Číslo účtu: 107-562380287 / 0100
Změna programu vyhrazena

Obec Ostružná
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Ze života dobrovolných spolků
SDH V

FBC V

21. dubna jsme uspořádali sběr šrotu v obci. 30. dubna jsme
vztyčili májku, která slouží jako symbol naší květnové zábavy.
Ta zdobila čtyři týdny prostranství u MŠ Zámeček.
12. května jsme se zúčastnili turnaje v nohejbale v Holasicích,
kde funguje náš spřátelený sbor dobrovolných hasičů. Naši kluci
se umístili na prvním místě, stejně jako loňský rok.
26. května proběhla naše prestižní akce Kácení máje. Letos
uběhlo již dvacet let od jejího novodobého obnovení. Vzhledem
k ohlasům se dá říct, že je to již vyhlášená akce, která nemá v okolí konkurenci. Od jedné hodiny probíhaly akce pro děti, doprovodný program a ukázka hasičského útoku našich nejmladších.
K večeru proběhlo samotné kácení májky, kdy k nám zabloudili
Šmoulové i se Šmoulinkou, a jelikož jsou šikovní, májka skončila
tam, kde měla, aniž by někdo přišel k úrazu. Od 20 hodin se mohli
dospělí návštěvníci začít bavit při produkci kapely The Reason. Ti
tu vydrželi až do tří hodin v neděli ráno.
Již brzy dopoledne bylo prostranství u májky a okolí opět čisté
a uklizené. Není v našich možnostech obejít a uklidit celou obec
a omezit hluk jen na prostranství zábavy, proto se omlouváme
všem, kteří měli tuto sobotu trochu rušnější. Snad nám to jednou
za rok odpustíte.
20. května jsme hostili na našem tréninkovém hasičském hřišti
další sbory z našeho okrsku.
Okrsková soutěž se zde konala poprvé a doufáme, že proběhla
v pořádku.
A rádi bychom se pochlubili i našimi dětmi, 19. května na dětské
pohárové soutěži v Bludově skončili na krásném druhém místě
z 23 družstev. Soutěžili ve štafetě 4 x 60 a požárním útoku.
2. června na pohárové soutěži Mladých hasičů v Hrabové skončili na vynikajícím prvním místě, ve ﬁnále Ligy mladých hasičů
na druhém místě. Celkově za sezónu skončili v Lize Mladých
hasičů na šestém místě z třiceti přihlášených.

TJ S

V měsíci dubnu jsme odehráli poslední turnaje v lize juniorů
a v Zábřežské ﬂorbalové lize. Naši nejmenší se představili na
domácím turnaji přípravek ve vikýřovické tělocvičně. Podruhé
hráli v nových dresech, ve kterých vybojovali 3. místo. V květnu ještě probíhaly tréninky dětí a mládeže, a abychom je oživili,
zahrály si děti proti rodičům. Rodiče hráli ze všech sil, ale porazit své ratolesti se jim nepodařilo. Všem se to moc líbilo, a proto
chystáme na podzim další souboj dětí s rodiči. Do školy se přijely podívat děti z družební školy v Cigeľu a společně s dětmi
z vikýřovické školy přišly za námi na trénink a sehrály s námi
zkušební utkání ve ﬂorbalu. Děti ze Slovenska hrály ﬂorbal poprvé, ale podle ohlasů se jim to líbilo a snad budou hrát ﬂorbal
i v jejich škole a příště si s námi opět zahrají.
V červenci nás čeká již 5. ročník ﬂorbalového příměstského tábora,
který je již dětmi naplněn. Na konci prázdnin proběhne 3. ročník
akce Loučení s prázdninami pro děti a rodiče. V letních měsících
probíhá i letní příprava dorostenců a mužů v okolní přírodě a v září
jim začnou tréninky. Tréninky budou v pondělí od 17.30 do 19.30
hodin a rádi uvítáme i nové posily. Přihlásit se můžou i dorostenky a ženy. Děti budou mít tréninky od října již tradičně v pondělí
a čtvrtek od 16.30 do 17.30 hodin. Těšíme se na setkání s Vámi.
Silvie Cikrytová
FBC VIKÝŘOVICE HLEDÁ NOVÉ HRÁČE FLORBALU

Pokud hraješ ﬂorbal a chceš si zahrát oﬁciální soutěž pořádanou českým ﬂorbalem, tohle je příležitost právě pro tebe!!!
Hledáme hráče ročníku 2001 a starší. Hrát budeme olomoucký přebor mužů. Pokud máš zájem anebo nějaké otázky,
neváhej nás kontaktovat na: e-mailu: fbcvik@seznam.cz,
telefonu: 739 287 974.
Nábor probíhá zároveň ve všech kategoriích mládeže.

V

V jarní části fotbalové sezóny se mužstvo mužů snažilo napravit slabší podzimní část a z dosavadních utkání zvítězilo ve všech utkáních až na prohru 0:1 s mužstvem Rovenska. V závěru sezóny se muži dostali do horní části tabulky a sezónu ukončí v nejlepší pětici.
V současné době není jasné, zda se budeme moci ucházet o účast v okresním přeboru.
Mládežnická mužstva úspěšně zakončila sezónu 2017/2018. Mužstva mladší a starší přípravky získávala zkušenosti s prvními krůčky
fotbalu. Mužstvo mladších žáků zakončilo sezónu v polovině tabulky okresního přeboru.
Fotbalový oddíl TJ Sokol Vikýřovice do soutěžního ročníku 2018/2019 plánuje rozšířit mužstvo o družstvo starších žáků a pokračovat v nastaveném trendu rozšiřování členské základny a zkvalitnění tréninku dětí a mládeže. I nadále probíhá nábor dětí do fotbalového oddílu, kde hledáme děti věkových kategorií přípravek – mladších a starších žáků. Pro zájemce jsou volně přístupné tréninky
fotbalového oddílu Vikýřovice. V případě zájmu můžete kontaktovat pana Romana Ščučku (tel. č. 605 702 256).
Návštěva zápasu HET ligy Sigma Olomouc
Dne 26. května děti fotbalového oddílu navštívily Andrův stadion v Olomouci a zúčastnily se zápasu HET ligy mezi SK Sigma Olomouc a FK Mladá Boleslav. Děti zažily úžasnou atmosféru velkého fotbalu a viděly vítězství Sigmy Olomouc 3:0. Součástí návštěvy
utkání byla i prohlídka náměstí v Olomouci s orlojem a okolí. Tímto bych rád poděkoval za sponzorský dar, ze kterého byla částečně
hrazena doprava na utkání soukromým autobusem.
Pořádané akce
Dne 23. června od 14.00 hodin proběhl na fotbalovém hřišti dětský sportovní den. Před sportovním dnem proběhla přípravná utkání
přípravek a mladších žáků.
V době od 30. června do 1. července se uskuteční již druhé fotbalové soustředění pro registrované hráče našeho klubu. V rámci soustředění budou probíhat různé soutěže a zdokonalování fotbalových dokonalostí.
Za přízeň a podporu děkují trenéři, hráči a výbor TJ Sokol Vikýřovice.
Roman Ščučka
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. září 2018.
Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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Kulturní a sociální komise
při Radě obce Vikýřovice informuje
V

Kulturní a sociální komise Rady obce Vikýřovice uspořádala
dne 22. 5. 2018 zájezd pro seniory. Navštívili jsme areál Živá
voda v obci Modrá. Shlédli jsme expozici života ve vodě i kolem vody. Pozoruhodné bylo sledování ryb s unikátními kousky
v tunelu pod vodní hladinou. Potápěč, který nás z podvodní říše
zdravil, zrovna vykonával údržbu.
V odpoledních hodinách jsme navštívili Velehrad – Baziliku Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Prohlídka baziliky
s výkladem průvodkyně byla velice poutavá a poučná. Někteří
z nás si prohlédli i podzemní Lapidárium a okolí. Počasí přálo,
účastníci zájezdu byli spokojeni a těší se na další poznávací výlet.
Jana Stuchlá

I

P

Dne 22. 9. 2018 se uskuteční zájezd (pro přihlášené) do Prahy na
muzikál Muž se železnou maskou. Odjezd od OÚ Vikýřovice
v 10 hodin.

V
Na jaře se ve škole již tradičně koná Velikonoční jarmark. Letos se uskutečnil 28. března, a protože počasí nepřálo, proběhl
v budově školy.
Děti, které jarmark navštívily, si mohly vyzkoušet práci v několika výtvarných dílničkách. Zkusily si namalovat perníček, voskem
vyzdobit kraslici, slepit kuřátko z piškotů, vyzdobit vajíčko krepovým papírem či vyraženými ozdobami z papíru. Z marcipánové
hmoty tvořily zvířátka, zdobily vajíčka, prostě to, co koho zrovna
napadlo. 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.
Mgr. Lucie Sojková

Kulturní a sociální komise
při Radě obce Vikýřovice Vás zve na
divadelní představení VZPOURA NEVĚST
do olomouckého divadla
Termín: Sobota 08. 09. 2018
Odjezd: 16.00 hodin od OÚ Vikýřovice
s obvyklými zastávkami
Začátek představení: 19.00 hodin
Moravské Divadlo Olomouc
Vstupné na představení: 230 Kč
Přihlášky s úhradou vstupného přijímá:
paní Havlíčková v Obecní knihovně Vikýřovice
v pondělí, středu a pátek od 27. 6. do 30. 7. 2018
v době od 13.00 do 16.30 hod.
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Život obce ve fotografiích

Dne 26. května proběhla oblíbená akce Kácení máje. Letos uběhlo již dvacet let od jejího novodobého obnovení.

Dne 26. 5. 2018 děti fotbalového oddílu TJ Sokol Vikýřovice navštívili Andrův stadion v Olomouci
a zúčastnili se zápasu HET ligy mezi SK Sigma Olomouc a FK Mladá Boleslav.

V rámci Dne rodin se uskutečnily celorepublikové „Závody kočárků“.
Rodiče s dětmi zde mohli soutěžit s dětmi v kočárku hned v několika kategoriích – maminky, tatínci, rodinné týmy.
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