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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil a tímto zahájil vydávání

periodického tisku s názvem „Život
obce“, který bude vydávat každého
čtvrt roku Obec Vikýřovice. Čtvrtletník nebude nahrazovat „Ročenku“,
která vychází již od roku 2003.
Zpravodaj bude koordinovat a řídit redakční komise pod vedením předsedkyně Bc. Martiny Buchtové. Dalšími
členy redakční komise budou Mgr.
Danuše Jílková a paní Irena Kučerová.
Věřím, že v něm najdete vše potřebné
a zajímavé, co se v obci děje a přeji
Vám krásné chvíle, které strávíte při
jeho čtení. Redakční komisi pak přeji
mnoho úspěchů a radosti v jejich práci.
Václav Mazánek, starosta obce

Školní projekt Svět zvířat

Žáci vikýřovické základní školy poznávají
svět zvířat. Foto: archiv ZŠ

V letošním školním roce jsme rozhodli
zaměřit celoroční projekt naší školy na
svět zvířat. Zvířátka jsou dětem blízká, proto i témata ze světa zvířat jsou
u nich oblíbená. Na zahájení projektu
proběhla beseda s názvem „Plazi, jak
je neznáte“, při které měli žáci mož-

nost setkat se s opravdovými hady.
Každý měsíc se zaměřujeme na jedno
téma, které žáci zpracovávají. Společně
jsme již prozkoumali podmořský svět,
hmyz i plazy, seznámili jsme se s živočichy různých podnebných pásů nebo
jsme objevili nejošklivější zvířata světa. Prostory školy se postupně zaplňují
výtvarnými pracemi žáků, 3D výrobky
i zajímavostmi, které žáci vyhledali na
internetu nebo v encyklopediích.
V rámci projektu také navštívíme zoo.
Vyvrcholením celoroční práce na projektu pak bude v červnu slavnostní
prezentace, která proběhne v prostorách školy, kde vystoupí pěvecký sbor,
předvede se kroužek aerobiku a určitě nebude nouze o vystoupení živých
zvířat. Termín upřesníme a všichni jste
srdečně zváni.
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OBEC
informuje
Místní poplatek
za odpad v roce 2015

(dle obecně závazné vyhlášky
č. 03/2014)
Poplatek za odpad je splatný do
31. 8. 2015 a jeho výše činí 396
Kč za osobu na rok. Poplatek
lze uhradit bezhotovostně, č. ú.
1905613359/0800, var. symbol:
číslo popisné domu, text pro příjemce: příjmení a rok narození.
Uhradit ho můžete i v hotovosti na
obecním úřadě (pondělí až čtvrtek, v pátek pouze dle předchozí
telefonické dohody).

Místní poplatek
za psa v roce 2015
(dle obecně závazné vyhlášky
č. 02/2011)
Poplatek za psa je splatný do
31. 3. 2015. Pokud jste jej ještě
neuhradili, zaplaťte ho, prosím, co
nejdříve. Poplatky za psa označeného identiﬁkační známkou: první
pes – 150 Kč, druhý a každý další
pes téhož držitele – 1000 Kč, druhý a každý další pes téhož držitele
u poživatelů invalidního, starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu – 300 Kč.
Pes označený identiﬁkačním čipem: první pes – 100 Kč, druhý a
každý další pes téhož držitele – 500
Kč, druhý a každý další pes téhož
držitele u poživatelů invalidního,
starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu – 200 Kč.
Poplatek lze uhradit bezhotovostně nebo v hotovosti na obecním
úřadě (postup stejný jako poplatků
za odpady).

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Recyklujte
se ZŠ Vikýřovice
Základní škola sbírá pomerančovou kůru, vršky od pet lahví, ale
také baterie, staré mobilní telefony, tonery z tiskáren, staré elektrospotřebiče – televize, počítače,
monitory, žehličky, kulmy atd.
Pokud se chcete nepotřebného
elektrozboží zbavit, můžete ho
kdykoliv přivézt. Příští odvoz
bude 15. dubna 2015. Ostatní
věci se odváží po naplnění sběrných nádob – průběžně. Základní škola děkuje všem, kteří touto
cestou pomohou žákům školy
k získání sportovních nebo školních potřeb.
8. dubna se bude od 15 do 16.30
hodin konat sběr papíru.

Na lyžařském výcviku
V týdnu od 16. do 20. února 2015 se
22 vikýřovických žáků 1. až 5. třídy
zúčastnilo lyžařského výcviku v areálu Králický Sněžník v Hynčicích pod
Sušinou. Celý týden panovalo krásné
slunečné počasí, také sněhové podmínky byly optimální. Žáci se čtyři

Všechny děti z vikýřovické základní školy
na závěr lyžařského výcviku obdržely diplom.
Foto: archiv ZŠ

Karneval s šaškem Vikim
V lednu se v tělocvičně u ZŠ Vikýřovice konal dětský maškarní
karneval, který pořádalo Sdružení
rodičů a přátel školy při ZŠ Vikýřovice. Na děti čekal se svým programem šašek Viki. Ten je po celou
dobu bavil – děti zpívaly, tancovaly, dováděly, závodily – a především se bavily. A těch nádherných

Bylo velice těžké vybrat někoho nejkrásnějšího, nakonec tedy odměnu dostali všichni.
Foto: archiv ZŠ

masek, které se tam promenádovaly. Bylo velice těžké vybrat někoho nejkrásnějšího, nakonec tedy
odměnu dostaly všechny masky.
V průběhu reje se nám ukázala

děvčata (ve věku 9–11 let), která
vystupovala ve sportovním aerobiku s týmovou závodní choreograﬁí,
s choreograﬁí dvojic a se sólovými
vystoupeními, kde se v sestavách
už s náročnějšími prvky sportovního aerobiku představila Terezka
Venoušová a Kristýnka Vagnerová
z Vikýřovic. Všechna děvčata pravidelně trénují pod vedením Denisy Venosové při Středisku volného
času Doris Šumperk a v současné
době se připravují na sérii jarních
závodů ve sportovním aerobiku,
které probíhají po celé České republice.
Na závěr karnevalu byla připravená bohatá tombola pro všechny
děti. Doufáme, že si každý vybral
dárek, který se mu líbil. Touto cestou bychom také chtěli především
poděkovat všem sponzorům, kteří
do tomboly věnovali dárky. Jejich
seznam a poděkování naleznete na
webových stránkách školy www.
zsvikyrovice.cz.
Již se těšíme na příští rok.
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hodiny denně zdokonalovali v lyžařském umění pod vedením profesionálních instruktorů. Během lyžařského
výcviku se naučily lyžovat i naše dvě
nejmladší adeptky z první třídy, které
stály poprvé na lyžích, a mohly se tak
zúčastnit i závěrečných závodů, které
zvládly se ctí.
Žáci byli ubytováni přímo pod výukovými svahy na chatě Erlina, která
v loňském roce prošla velmi zdařilou
rekonstrukcí, takže i odpočinek dětí
probíhal v příjemných podmínkách.
Kromě lyžování se žáci zapojili do
každoroční hry a stali se vesmírnými
badateli. Na jejich putování je provázeli ufoni z planety Magion.
Po závěrečných závodech, které ukončily výcvik lyžování, se žáci s letošním kurzem rozloučili maškarním karnevalem. Snad si kromě lyžařských
dovedností s sebou odnesou i spoustu
hezkých dojmů. Sportu zdar!

Budoucí
prvňáčci ukázali
své dovednosti
Na zápis do 1. ročníku Základní
školy Vikýřovice se jistě těšilo
mnoho předškoláčků. Děti zde
měly prokázat určité vědomosti
a dovednosti nutné pro zahájení
povinné školní docházky. Ve škole probíhá celoroční projekt „Svět
zvířat“, a tak i zápis byl propojen
s tímto tématem. Na děti čekalo
šest stanovišť s úkoly, při kterých
prokázaly úroveň vyjadřování,
poznávání barev a tvarů, orientaci
v prostoru a jednoduché počítání.
Budoucí školáky zejména zaujala
interaktivní tabule, se kterou budou pracovat od 1. až do 5. třídy.
Děti i rodiče měli možnost prohlédnout si učebnice a pracovní
sešity používané v prvním ročníku. Na děti také čekala odměna.
Nejstarší žáci základní školy pro
ně v hodinách pracovních činností nachystali pěkné výrobky.

Ze zastupitelstva / Obec informuje
Vážení občané,
tímto využíváme další zákonnou možnost vyjádřit názor některých členů zastupitelstva územního samosprávného celku (tiskový zákon).
11. února požádalo 5 zastupitelů obce starostu
Václava Mazánka o svolání jednání zastupitelstva týkajícího se jediného bodu, a to rozsahu
plánované přístavby dílny a klubovny hasičů.
Jednání bylo svoláno na čtvrtek 5. března a proběhlo v budově hasičské zbrojnice. Děkujeme
za Vaši účast a za to, že jste nahlas řekli svoje
názory. Cílem bylo veřejně prezentovat důvody, proč říkáme NE této velké stavbě, a přizvat
k diskuzi širokou veřejnost.
Na místě jsme předali starostovi obce petici
s 222 podpisy občanů s textem:
„Říkáme ANO důstojnému zázemí pro zásahovou
jednotku, ale NE na úkor ostatních občanů obce.

Říkáme NE stavbě o rozpočtových nákladech
7 mil. Kč.
Říkáme ANO opravě stávajícího objektu a přístavbě nezbytně nutného zázemí pro zásahovou jednotku (šatny, sprchy, WC).
Říkáme ANO opravě či nákupu nezbytné zásahové techniky.
Říkáme ANO adekvátní výši ﬁnančních prostředků v rozpočtu obce na opravy chodníků,
silnic, veřejného osvětlení.
Říkáme ANO vytváření rezervy na plánovaná
protipovodňová opatření. Mj. se konečně chceme dočkat chodníku na ul. Petrovské.“
To ale neznamená, že s výstavbou nesouhlasí
pouze 222 občanů. Mnozí další z oslovených
s textem petice souhlasili, ale z různých důvodů se rozhodli nepřipojit se k ní. V žádném
případě nejsme proti činnosti místních hasičů.

Pouze jsme chtěli vyzvat vedení obce k hledání kompromisu mezi požadavky a skutečnou potřebou za rozumné peníze. Kromě toho
jsme přesvědčeni, že radou obce deklarovaná
maximální, nepřekročitelná cena přístavby
5 milionů korun nebude dodržena, a tak na
úkor jiných, důležitých staveb budou čerpány
ještě další ﬁnanční prostředky.
Závěr jednání je takový, že opět 9 zastupitelů
obce hlasovalo PRO přístavbu, 6 PROTI.
Věříme, že každý z těchto 9 členů zastupitelstva hovořil pouze sám za sebe a s přesvědčením, že postupuje v souladu s principy dobré
veřejné správy a vykonává funkci zastupitele
v souladu se zájmy obce a všech jejích občanů.
Josef Směšný, Zorka Kvapilíková,
Ing. Pavel Moravec, Zdeněk Vítek,
Ing. Petr Božovský

Vyjádření vedení obce k zamýšlené přístavbě dílny a klubovny hasičů ve Vikýřovicích
Plánovaná přístavba nebude řešit jen prostory
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, která byla zřízena rozhodnutím obce č. 173/2002
ze dne 25. 2. 2002, která čítá pro naši obec
13 členů, ale bude sloužit pro všechny členy Sboru dobrovolných hasičů, kterých bylo
k 31. 12. 2014 celkem 77. Musíme mít na paměti, že z těchto členů se nám rekrutují právě
členové zásahové jednotky. Část zastupitelů
obce tvrdí, že přístavba bude na úkor ostatních
občanů, s tímto výrokem v žádném případě
nesouhlasíme. V uplynulých 9 letech jsme investovali do oprav obecního úřadu včetně zázemí 4,5 mil. Kč, do oprav chodníků 12,7 mil.
Kč, do rekonstrukcí místních komunikací 25
mil. Kč, do rekonstrukcí veřejného osvětlení
1,4 mil. Kč. Postavili jsme Dům s chráněnými
byty za 16,5 mil. Kč, rekonstrukce horního patra budovy č. p. 273 pro Vikýrek nás stála 1,5
mil. Kč, tělocvična stála 31,7 mil Kč a sportovní centrum na hřišti 10,2 mil. Kč. Tyto peníze
jsme v minulosti proinvestovali.
Můžu říct, že pro občany se v minulosti udělalo mnoho a stále se dělá. Co jsme ještě zůstali
dlužni, tak vybudovat na slušné úrovni zázemí
pro naše hasiče, kde by měli pod jednou střechou vše, co ke své činnosti potřebují. Přestavba stávajících garáží je nesmysl, protože
prostor stávajících garáží je malý, a tudíž absolutně nevyhovující.
Přístavba bude stát 5 mil. Kč včetně DPH, jak
je schváleno v rozpočtu obce na rok 2015, který
byl schválen zastupitelstvem obce 26. 1. 2015.
S přístavbou by se mělo započít 15. 4. 2015
a dokončena by měla být 15. 11. 2015.
Záměr přístavby ke stávajícím garážím schválilo již minulé zastupitelstvo obce, a to dne
16. 12. 2013. 9 členů zastupitelstva bylo pro,
3 členové byli proti a 2 se zdrželi hlasování,
omluven byl 1 člen. Zastupitelstvu obce byla
tehdy předložena studie, která plně koresponduje s nynější projektovou dokumentací pro
stavební povolení a s prováděcím projektem
stavby, na základě kterého bylo vydáno stavební povolení.
Po celou dobu zpracovávání projektové dokumentace neměl nikdo ze zastupitelů žádnou
připomínku, natož aby předložili variantu jen
na sociálky bez dílny a klubovny. Tato varianta
by byla nicméně stejně nesmyslná, jako když

se v minulosti postavily jen garáže bez sociálek, dílny a šaten. V současné době je situace
taková, že v uvedených garážích má Jednotka
sboru dobrovolných hasičů skříňky za auty.
Před převlékáním musí vyjet s auty ven, aby
se mohli jít převléct. Podotýkám, že garáže
nejsou ani temperované, tak se v zimě převlékají do promrzlých oděvů. Z cisterny musí být
v zimním období vypuštěna voda, jinak by vše
zamrzlo. Když se vrátí ze zásahu, mnohdy promočení, tak si věci mohou uložit jen do těchto
promrzlých skříní. Myslel jsem, že když tyto
podmínky uvidí zastupitelé, kteří jsou proti
této přístavbě, že se trochu zastydí a dají nám
za pravdu.
V nově vzniklé dílně, která bude temperovaná, se bude opravovat technika, kterou hasiči
ke své činnosti potřebují. Mladí hasiči se tam
budou učit zručnosti při ovládání hasičského
zařízení a v případě výuky teorie vyběhnou po
schodech do klubovny, kde bude i koutek pro
vysílací stanici, kterou každý první pátek v měsíci navazují spojení právě s jinými hasičskými spolky v rámci okresu Šumperk. Tyto akce
jsou organizovány bezpečnostním radou města
Šumperka.
Na každý rok se provádí návrh do rozpočtu,
který je nejdříve projednán v radě obce a následně předložen ke schválení v zastupitelstvu
obce. V letošním roce byl právě kvůli přístavbě hasičárny nákup hasičské techniky dle možnosti ponížen po dohodě s velitelem J-SDH
z 220 000 Kč v roce 2014 na 170 000 Kč
v roce 2015.
Pro letošní rok máme v rozpočtu mimo jiné
výdaje schváleno 3 840 358 Kč na opravu a
rekonstrukci komunikací, 1 489 200 Kč na
opravu a rekonstrukci chodníků a 2 230 000 Kč
na opravu a rekonstrukci veřejného osvětlení.
Z těchto plánovaných akcí je zřejmé, že přístavba
hasičárny neovlivní žádné jiné stavby, které by
mohly být důležitější než plánovaná přístavba.
Dalším argumentem protistrany je rezerva na
protipovodňová opatření. Ta budou hrazena
z 90 % z dotace. O uhrazení zbývajících 10 %
jednáme s Olomouckým krajem. To znamená, že Přírodě blízká protipovodňová ochrana
(PBPPO) by byla plně hrazena z dotací.
Co se týče chodníku na ulici Petrovské v úseku od Horníčků po ulici Polní, tak v současné
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době se dokončuje projektová dokumentace
pro stavební řízení. Ihned po vydání stavebního povolení se provede výběrové řízení na
dodavatele stavby a začne se chodník budovat.
V současné době se řeší problémy s podmínkami od vlastníků pozemků, se kterými bude
nutné uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě
kupní. Tyto smlouvy se všemi vlastníky dotčených pozemků budou předmětem schvalování
na příštím jednání zastupitelstva obce, které se
uskuteční dne 16. 3. 2015.
Po výčtu výše uvedených skutečností mi nezbývá nic jiného než konstatovat, že naši hasiči
měli vždy jen garáže, ať už to bylo u Horníčků, za obcí nebo nyní u knihovny. Byli vždy
tím posledním kolečkem u vozu. Přitom patří
k těm, kteří se největší měrou podílí na kulturním a společenském životě. Starají se nám
o mládež, to si myslím, že je nejlepší investice do budoucna. K tomu potřebují vybudovat kompletní zázemí v takové podobě, jak je
schváleno. V naší obci není jiná organizace,
která nejenže dokáže bavit, dokáže organizovat
letní tábory pro děti, dětský den, kácení máje,
mikulášskou nadílku a další, ale pro obec i pracuje, ať už je to sběr šrotu, kácení stromů, čištění propustků nebo mytí komunikací.
Naše jednotka byla vybrána Olomouckým krajem jako jedna z pěti J-SDH, která bude nasazována v případě povodní do postižených oblastí. Na to jsou speciálně vyškoleni a vybaveni
a my se budeme v případě potřeby k nim obracet
o pomoc. Při zásazích mnohdy nasazují i svůj
život a bylo by krátkozraké jejich obětavou
práci nevidět. Myslím si, že tato stavba bude
pěkná a na správném místě. Bude sloužit k výuce mladých hasičů, kulturnímu vyžití i jako
zázemí v případě povodňových nebo krizových situací. Chtěli jste jasnou odpověď, jestli
tuto stavbu potřebujeme. My, jako vedení obce,
podpořené většinou zastupitelů, říkáme, že
ano. Já osobně se divím těm zastupitelům, kteří jsou proti přístavbě a svým jednáním vytváří
rozbroje mezi občany v obci. Myslím si, že by
měli spíš bojovat za své občany, kteří je osloví,
že pro svou činnost toto zázemí potřebují, a ne
dělat vše pro to, aby se jim nevyhovělo.
Václav Mazánek, starosta obce

Kalendář akcí – duben až červen 2015
Duben

▪ Velikonoční jarmark a Zajíčkova koleda
1. 4., pořádá ZŠ a MŠ Vikýřovice (prostranství u ZŠ)
▪ Beseda Nošení dětí
9. 4. od 16.00 do 18.00 hodin, pořadatel
Přátelé Kopretin – RC Vikýrek (knihovna)
▪ Sběr papíru
8. 4. od 15 do 16.30 hodin, pořádá ZŠ a
MŠ Vikýřovice (základní škola)
▪ Zápis do mateřské školy
9. 4., pořádá ZŠ a MŠ Vikýřovice (mateřská škola)
▪ Sběr železného šrotu
Organizuje Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice (obec)
▪ Vítání jara s Vikýrkem
11. 4., pořadatel Přátelé Kopretin – RC
Vikýrek
▪ Cesta za pokladem pro děti z Vikýřovic
Pořadatel Zdravotnický spolek Vikýřovice
(okolí obce)
▪ Posezení pro seniory
12. 4. od 15 hodin, organizuje sociální a
kulturní komise při radě obce (hostinec
Pod Trámky), vystoupení chrámového sboru, vystoupení tanečního klubu Tornádo, k
tanci a poslechu bude hrát skupina Albatros
▪ Zájezd do Prahy na muzikál Mamma Mia
18. 4., organizuje sociální a kulturní komise při radě obce (zájezd je již vyprodán)

Květen

Červen

▪ Cyklovýlet na Borový vodopád
Pořádá Zdravotnický spolek Vikýřovice
▪ Stavění májky
1. 5., pořadatel Sbor dobrovolných hasičů
Vikýřovice (park u mateřské školy)
▪ Letní bazárek
15. – 16. 5., pořadatel Přátelé Kopretin –
RC Vikýrek (KKC Rapotín)
▪ Zájezd do Letohradu pro seniory
19. 5., organizuje sociální a kulturní komise při radě obce
▪ Závod horských kol Mrtvý muž
23. 5., součást Šumperského poháru MTB
a závodů Jesenický šnek, organizuje Cirlibaba (park u mateřské školy)
▪ Kácení máje a dětský den
30. 5., organizuje Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice ve spolupráci všech dobrovolných sdružení a ZŠ a MŠ Vikýřovice
(park u mateřské školy)
▪ Zájezd s knihovnou
Pořádá knihovna ve spolupráci s obcí
▪ Den matek
Organizuje ZŠ a MŠ Vikýřovice (ZŠ a MŠ
Vikýřovice)
▪ Turistický výlet z Koutů do Velkých Losin
Pořádá Zdravotnický spolek Vikýřovice
▪ Výstava keramických kroužků
Pořádá obec (Galerie Zámeček)

▪ Ukliďme svět
17. 4., pořádá ZŠ a MŠ Vikýřovice (základní škola)

▪ Den dětí na Lužích
Organizuje Základní kynologická organizace (Luže)

▪ Cesta pohádkovým lesem s Maxipsem
Fíkem
25. 4., organizuje Základní kynologická
organizace

▪ Vítání občánků
Pořadatel obec (Galerie Zámeček)

▪ Soutěž civilní obrany obcí okresu Šumperk
Pořadatel Město Šumperk, obec zastupují
Zdravotnický spolek Vikýřovice a Jednotka sboru dobrovolných hasičů (místo konání Luže)

▪ Mše u kaple Sv. Antonína
Pořádá Římsko-katolická farnost Rapotín
(Kaple-Krenišov)
▪ Vyhodnocení celoročního projektu
Svět zvířat
Organizuje ZŠ a MŠ Vikýřovice (základní
škola)
▪ 5. ročník turnaje v PETANGU
Organizátoři ZŠ a MŠ Vikýřovice, Sbor
dobrovolných hasičů Vikýřovice (u fotbalového hřiště)
▪ Šumperský štít
20. 6., 57. ročník ve sportovní kynologii,
pořádá Základní kynologická organizace
(areál ZKO Luže)
▪ Spaní ve škole
26. 6., pořádá ZŠ a MŠ Vikýřovice (základní škola)
▪ Turistický výlet z Ramzové na Červenohorské sedlo
Pořádá Zdravotnický spolek Vikýřovice
▪ Čtenář 1. ročníku
Pořádají knihovna a ZŠ a MŠ Vikýřovice
(knihovna)
▪ Turnaj přípravek
Pořádá TJ Sokol (sportovní areál)
▪ Soutěž první pomoci pro děti ZŠ
Pořádá Zdravotnický spolek Vikýřovice
(základní škola)
▪ Rozloučení s Vikýrkem
26. 6., pořádají Přátelé Kopretin – RC Vikýrek (sportovní areál)
U některých akcí nebylo v době uzávěrky
obecního zpravodaje známo přesné datum
konání. Aktuální informace o plánovaných
akcích budou zveřejňovány na webových
stránkách obce (www.vikyrovice.cz) a na
informačním kanále.

Spolecenská kronika

Naši jubilanti
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 (předem prosím zvažte, v kterém čísle by bylo
nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

Duben

Jiřina Bečková
Jaroslav Bílek
Zdeněk Dohnálek
Jaroslava Bílková
Magdalena Horká

Květen

Jiřina Dostálová
Jiřinka Draňová
Jaroslav Kubín
Vladimír Macháček
Jana Plischková
Žoﬁe Šeﬂová
Věra Urbanová
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84 let
85 let
80 let
80 let
92 let
83 let
87 let
80 let
75 let
70 let
89 let
88 let

Červen

Ludmila Hlávková
Václav Jon
Jindřich Kvapilík
Milada Novosadová
Miroslav Šimek

92 let
84 let
70 let
85 let
75 let

Program bohoslužeb
Rímskokatolické farnosti Rapotín behem velikonocních svátku

Květná neděle 28. března 2015
9.00 hodin – mše svatá, žehnání
ratolestí
Zelený čtvrtek 2. dubna 2015
19.00 hodin – mše svatá, připomínáme si Poslední večeři Pána
Ježíše, při mši sv. umývání nohou,
po mši sv. adorace v Getsemane
(do 22.00 hodin)

15.00 hodin – křížová cesta
19.00 hodin – Velkopáteční obřady, zpívané pašije v provedení
členů sboru, po mši sv. bdění
u Božího hrobu (do 22.00 hodin)

Neděle velikonoční 5. dubna
2015
Slavnost zmrtvýchvstání Páně
9.00 hodin – slavnostní mše
svatá, žehnání pokrmů

Bílá sobota 4. dubna 2015
8.00 až 14.00 hodin – otevřen kostel, bdění u Božího hrobu
8.00 – ranní chvály
21.00 hodin – Velikonoční vigilie

Pondělí velikonoční 6. dubna 2015
9.00 hodin – mše svatá
Neděle 12. dubna 2015
15.00 hodin – velikonoční koncert
chrámového sboru a jeho hostů
v kostele

Velký pátek 3. dubna 2015
Půldenní výlet pro děti – putování za pokladem (Buková hora),
hledání velikonočního pokladu
pomocí GPS, orientace v krajině,
hry po skupinách (odchod v 9.00
hodin od kostela)

Srdečně zve Římskokatolická farnost Rapotín.

K
V lednu byla do vikýřovické
knihovny zapůjčena výstava barevných fotograﬁí Jeseníky a podhůří Jeseníků, jejichž autorem
je fotograf Antonín Chrabatin.
Na výstavách pořádaných pro
čtenáře a návštěvníky knihovny
spolupracují knihovnice Květoslava Havlíčková s paní Helenou
Feltlovou.
V únoru bylo do knihovny zapůjčeno třicet knih z výměnného fondu šumperské městské
knihovny. Nově byla zahájena
výstava grafických listů tištěných na ruční papír z Velkých Losin, jejichž autorkou je Věra Kovářová. V únoru
se také uskutečnila zajímavá přednáška Mgr. Evy Semrádové Slavné šumperské vily.
Přednášky se zúčastnilo 42 osob.
Rodinné centrum Vikýrek uspořádalo 19. února mini besedu Povídání o zvířátkách,
jednalo se o interaktivní hranou besedu s knížkami pro děti.
Březen je tradičně měsícem knihy, 9. března proto v knihovně proběhla beseda pro
žáky 1. až 5. třídy ZŠ Vikýřovice. Na besedu byl pozván Miroslav Kobza, který napsal knihu pohádek Povídání od nitěných knoﬂíků, je i autorem několika rozhlasových
a dokumentárních pořadů.
Půjčovní doba knihovny: po, st, pá od 14 do 18 hodin. Knihovnice Květoslava Havlíčková, tel.: +420 605 849 840, e-mail: knihovna@vikyrovice.cz.
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Pravidla pro otištění
reklamy/inzerce ve zpravodaji
Život obce
Podnikatelským subjektům nabízíme
možnost placené inzerce na stránkách obecního zpravodaje. Podrobné
informace, jak postupovat při zadávání inzerce, naleznete na webových
stránkách obce www.vikyrovice.cz.
Pokud se jedná o propagaci kulturních, společenských či sportovních
akcí pořádaných občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi, tělovýchovnými jednotami,
zájmovými spolky, neziskovými
a podobnými organizacemi, včetně
příspěvkových organizací a školských
právnických osob, církví nebo náboženskými společnostmi, tyto informace bude zpravodaj zveřejňovat bezúplatně. Stejná pravidla platí i pro
přání k životním výročím a jiným
významným rodinným událostem.

Termíny svozu odpad ů v dubnu až červnu 2015
Svoz popel n ic – ka žd ý s ud ý čt v r t e k

2. dubna, 16. dubna, 30. dubna, 14. května,
28. května, 11. června, 25. června
Kompozitní obaly
2. dubna (čtvrtek)

Nebezpečný odpad
2. května (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. u hostince Pod Trámky
11.55 – 12.15 hod. u bývalé hasičské zbrojnice
13.15 – 13.35 hod. ulice Rybářská
13.40 – 14.00 hod. u Šeﬂů č. p. 441

Velkoobjemové kontejnery
od 11. do 13. května (pondělí – středa)
Místa přistavení:
- ulice Sadová
- parkoviště před prodejnou NAZET
- u provozovny VERNER MOTOR
od 13. do 15. května (středa – pátek)
- ulice Krátká – u Šeﬂů č. p. 441
u bývalé hasičské zbrojnice

- u bývalého sídliště VÚCHS (parkoviště)
- ulice k Desné

Biologicky rozložitelný materiál
Svoz biologicky rozložitelného materiálu bude
probíhat od 2. dubna každý čtvrtek. Ve velikonočním týdnu bude svoz výjimečně probíhat
v sobotu 11. 4. místo ve čtvrtek 9. 4.
Od dubna do října (včetně) 2015 bude v obci
opět rozmístěno 119 nádob na biologicky rozložitelný materiál, jako je listí, tráva a drobné
větvě ze zahrad.
Rozpis rozmístění velkého kontejneru na BIO:
- ulice Rybářská: 13. 4. – 22. 4. 2015 a 2. 11.
– 11. 11. 2015
- ulice Krenišovská: 22. 4. – 30. 4. 2015
a 11. 11. – 20. 11. 2015
- ulice Petrovská: 30. 4. – 11. 5. 2015 a 20. 11.
– 30. 11. 2015
- u nádraží: stálé stanoviště, duben – listopad
2015

Zpětný odběr osvětlovacích zařízení
V budově obecního úřadu a ve vstupu do prodejny na ulici Sokolská 337 jsou umístěny malé
sběrné nádoby na kompaktní a lineární zářivky,
výbojky a LED světelné zdroje.

Kontejnery na elektrospotřebiče

trospotřebiče. Zde můžete odkládat vyřazené
elektrospotřebiče (např. žehličky, malé mixery,
varné konvice apod.)

Vyřazená elektrozařízení
V Základní škole Vikýřovice je možno bezplatně odevzdat vyřazené střední a drobné elektrospotřebiče, např. kuchyňské a jiné drobné
domácí elektrospotřebiče, telefony, výpočetní
techniku, vrtačky, pily, brusky a také baterie.

Zpětný odběr
velkých elektrospotřebičů
Kompletní bílou techniku (například lednice,
pračky apod.) můžete odevzdat po prokázání
se občanským průkazem na Centrálním sběrném dvoře, Na Střelnici 765, Rapotín.

Sběrný kontejner
na textil, boty a hračky
V obci jsou rozmístěny 2 kontejnery na textil,
boty a hračky na ulicích Obecní u obecního
úřadu a Sokolská u sídliště VÚCHS. Do kontejnerů dávejte, prosím, věci zabalené v plastových pytlích.

Použité náplně do tiskáren
Použité náplně do tiskáren je možno bezplatně
odevzdat v budově Základní školy Vikýřovice.

Na ulicích Školní, Sadové, Krenišovské a Rybářské jsou umístěny kontejnery na malé elek-

Ze života dobrovolných spolků

SAWIK se představuje

SAWIK – Spolek Amatérských Volejbalistů VIKýřovice, je občanské sdružení,
které bylo založeno v roce 2012 z iniciativy pana Jiřího Jegly a Jany Braunerové, kteří spolu s ostatními příznivci
volejbalu po otevření nové tělocvičny
dali dohromady zejména místní občany
a dvakrát v týdnu (v pondělí a v pátek)
trénují v tělocvičně ZŠ volejbal.
V současné době mají 20 členů, pravidelně reprezentují obec na turnajích
svazku obcí Údolí Desné, turnajích
místních akčních skupin a každoročně
na podzim za podpory obce pořádají
volejbalový turnaj SAWIK CUP, letos
proběhne již 4. ročník.
Nyní se připravují na dva volejbalové
turnaje do Sobotína – Velikonoční turnaj
28. 3. 2015 a turnaj ŽD Desná 2. 5. 2015.
Rádi mezi sebe přijmou i další volejbalisty/ volejbalistky, kteří by se pravidelně
zúčastňovali tréninků a turnajů.
A to, že Sawik není jenom volejbal,
dokazují tím, že společně vyrážejí na
běžky, kola, kuželky nebo i s dětmi na
raftech sjížděli Moravu a také se každý
rok zapojí a pomohou na dětském maškarním plese.

Kroužek mladých
myslivců a ochránců přírody

V roce 2008 se Myslivecké sdružení
Petrov Vikýřovice, o. s. rozhodlo, že
je třeba věnovat se dětem, mládeži a
předat tak příštím generacím mysliveckou tradici a kladný vztah k přírodě, ekologii.
Proto vznikl Kroužek mladých myslivců
a ochránců přírody (dále jen kroužek).
Jeho vedení se ujali Jiří Černý a Petr
Novák. Smyslem kroužku je naučit děti
vnímat přírodu a zvěř v ní žijící. Tento
přírodní svět poznávat, chovat, pěstovat,
chránit. Pokud možno v rámci ekologie,
která má v dnešním světě své nezastupitelné místo.
S dětmi se scházíme každé pondělí od
16 hodin v klubovně sportovně-společenského centra u fotbalového hřiště
ve Vikýřovicích. Program kroužku je
veden formou her, krátkých výkladů
o přírodě, naučných ﬁlmů, rukodělných činností, či vycházek do areálu
základní školy a sportovního centra.
Původně byl kroužek navštěvován
dětmi z Vikýřovic a okolních vesnic.
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V současnosti je kroužek určen především pro děti z vikýřovické základní
školy. Dveře jsou však například otevřené i pro zájemce z řad dětí, které
do kroužku chodí již několik let, avšak
zdem vikýřovické „základky“ již odrostly. Přihlašování do kroužku probíhá
vždy každé září, kdy jsou k rukám paní
ředitelky Mgr. Danuše Jílkové předány přihlášky. Není však problémem,
aby dítě kroužek začalo navštěvovat i
v průběhu školního roku. Poplatek za
kroužek není, děti jej tak navštěvují
zcela zdarma. V letošním školním roce
pravidelně navštěvuje kroužek 8 dětí.
Člověk a příroda patří neodmyslitelně
k sobě. Je proto dobré vštěpovat tuto
pravdu člověku od nejranějšího věku.

Zdravotnický
spolek Vikýřovice
byl založen v r. 2014 a navazuje na činnost místní skupiny Českého červeného
kříže, která vloni zanikla. Pořádáme besedy s lékaři, školení z oblasti zdravovědy, cestovatelské besedy, soutěž v poskytování první pomoci pro děti ze ZŠ
Vikýřovice a turistické výlety.

Zdravotnický spolek
organizuje zajímavé besedy
Beseda o Číně
Zdravotnický spolek Vikýřovice spolu
s knihovnou Vikýřovice uspořádal ve
čtvrtek 29. ledna 2015 besedu o Číně.
Oto Hanuš, který v rámci řešení česko-čínského projektu z oblasti zemědělství
navštívil v uplynulých 15 letech pětkrát
Čínu, se o svoje zážitky a fotograﬁe podělil se spoluobčany na besedě Čína –
historie a 21. století. Účastníci besedy
mohli obdivovat významné čínské památky, život obyvatel na venkově, způsob stravování a bydlení, dopravu a život
v několika čínských městech v různých
provinciích. Beseda proběhla za podpory
obce Vikýřovice a zúčastnilo se jí kolem
30 osob z obce a blízkého okolí.

mou, kterou zajistil Zdravotnický spolek
Vikýřovice. Záchranář vysvětlil základní
zásady poskytování první pomoci při krvácení, zlomeninách a srdeční zástavě,
vyprávěl o svých zážitcích z práce záchranáře v terénu a odpovídal na dotazy
účastníků. Besedy se zúčastnilo 30 osob
a konala se za podpory obce Vikýřovice.
Besedu se záchranářem si nenechalo ujít
přibližně 30 osob z obce a blízkého
okolí. Foto: archiv ZSV

Každé pondělí se během školního roku schází
kroužek mladých myslivců a ochránců přírody
pod vedením Jiřího Černého a Petra Nováka.
Foto: archiv MS

Beseda se záchranářem
V úterý 17. února 2015 se v knihovně
konala beseda se záchranářem z Pardubického kraje, panem Antonínem Sur-

Hasiči volili nové vedení,
pořádali ples i výlet pro děti
Dne 3. ledna 2015 proběhla výroční
valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů (SDH) Vikýřovice, kde se
zhodnotily výsledky hasičského sportu, kulturní akce a zásahy jednotky
SDH za rok 2014. Na této výroční
valné hromadě také proběhla volba
kandidátů na následující pětileté období do vedení SDH Vikýřovice.
Nové vedení SDH Vikýřovice bylo
zvoleno v tomto složení:
Starosta SDH – Zdeněk Doubrava
Velitel SDH – Jaroslav Škrabal
Náměstek starosty SDH – Věra
Václahovská
Zástupci vikýřovického hasičského
sboru byli 17. ledna vysláni na výroční valnou hromadu SDH Holasice, se
kterým mají přátelské vztahy a navště-

vují se při různých příležitostech.
31. ledna vyrazili hasiči na výlet s dětmi do lyžařského střediska Kunčice.
Tradiční hasičský ples se letos uskutečnil 28. února. Z důvodu rekonstrukce sálu VÚCHS Rapotín, kde se
pořádaly plesy v předcházejících letech, uspořádali hasiči ples v sokolovně Nového Malína. Doprava na ples a
zpátky byla zajištěna autobusem.
7. března vyrazili hasiči na výlet
s dětmi. Lyžařskou sezónu uzavřeli
ve Štědrákově Lhotě, kde uspořádali
i karneval na lyžích.
Každý první pátek v měsíci se koná
vysílání občanských radiostanic CB
z klubovny hasičů. Účastní se ho i další sbory a zástupci šumperské radnice.
Vysílání vede Jiří Skrbek z bezpečnostní rady města Šumperka. Hasiči
informují všechny prostřednictvím vysílaček o dění v obci i ve sboru.
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Tříkrálová sbírka – 6. ledna vyrazili tříkráloví koledníci i ve velkých mrazech do ulic obce.
Jedenáct vedoucích skupinek a 32 dětí vybralo
32 611 korun. Děkujeme jim za jejich ochotu a
obětavost. Foto: archiv obce

V lednu se děti mateřské školy zúčastnily
lyžařského výcviku ve Skiareálu Přemyslov.
Pod vedením instruktorů SUNSKI se v průběhu týdne naučily lyžovat. Foto: archiv MŠ

Knihovna – přednáška Mgr. Evy Semrádové
Slavné šumperské vily.

Život obce ve fotografiích

Sawik není jenom volejbal, jeho členové společně vyrážejí na běžky,
kola, kuželky i na rafty sjíždět Moravu. Každý rok pomáhají na dětském maškarním plese. Foto: archiv SAW

Hasiči uzavřeli 7. března lyžařskou sezónu ve
Štědrákově Lhotě, kde uspořádali i karneval na
lyžích. Foto: archiv SDH

PRO FIT – v sobotu 28. února uspořádalo občanské sdružení PRO FIT
sportovní dopoledne. Zúčastnily se pouze ženy, muži zřejmě neměli odvahu. Všechny tři lektorky byly úžasné (Šárka Elsnerová – zumba, Katka
Ščučková – trampolínky, Šárka Brhelová – kalanetika). Foto: archiv PF

Plavání – plavu si ani nevím jak aneb něco málo
z plavání MŠ Vikýřovice. Foto: archiv ZŠ

Zápis ZŠ – ve škole probíhá celoroční projekt
„Svět zvířat“, a tak i zápis do 1. třídy byl propojen s tímto tématem.

Maškarní karneval ZŠ – vystoupení děvčat
sportovního aerobiku.

Nabídka pronájmu
volného bytu v Domě
s chráněnými byty

V neděli 22. 3. 2015 uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice první jarní výlet do přírody. Skupina občanů z Vikýřovic a okolí putovala ze Sobotína ke Granátové skále a dále po hraběnčině
chodníku lesem nad Maršíkov a zpět do Sobotína. Počasí bylo sice chladné, ale nálada skvělá. Akce
se zúčastnilo 17 turistů a dvě děti.

Obec Vikýřovice nabízí k pronájmu volný byt v Domě s chráněnými byty, Sluneční 650, Vikýřovice. Tento byt je určen pro
osobu se sníženou soběstačností,
která je ohodnocena minimálně
prvním stupněm závislosti dle
zákona o sociálních službách.

Život obce. Zpravodajský čtvrtletník obce Vikýřovice, periodický tisk územního samosprávného celku, www.vikyrovice.cz.
Vychází jednou za tři měsíce. Zdarma. Náklad 750 výtisků. Vydavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, IČO: 00635898.
Termín příští uzávěrky je 10. června. Redakční komise: Bc. Martina Buchtová, Mgr. Danuše Jílková, Irena Kučerová. Příspěvky a náměty redakci
zasílejte na e-mail: Mart.Buchtova@seznam.cz. Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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