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Ú
Vážení a milí spoluobčané,
zbývá nám už jen pár dní volebního období 2014–2018. Dovolte mi proto provést malou rekapitulaci toho, co jsme za uplynulé 4 roky
stihli udělat a čím jsme přispěli ke krásnějšímu vzhledu naší obce a ke spokojenějšímu životu Vás všech.
Bylo provedeno nové veřejné osvětlení od obecního úřadu po prodejnu potravin, provedli jsme přístavbu dílny a klubovny hasičů,
rekonstrukci sklepních prostor a podlah na Zámečku, cyklostezku Šumperk – Vikýřovice – Rapotín, komunikaci a bezpečnostní prvky na ulici Hraběšické. Dále jsme přispěli na rekonstrukci hřbitova v Petrově nad Desnou. Provedli jsme digitalizaci procesů úřadu
a pro děti opravili hřiště na ulici Školní. Byly opraveny, přeskládány chodníky na ulici Šumperské, Rapotínské a Petrovské. Průběžně
se opravuje koryto Bezejmenného potoka. Byla provedena rekonstrukce místních komunikací – ulic Rybářská, Vodácká, Sportovní,
Úzká, Pod Trámky, Školní, Za Tratí a Obecní. Byla provedena oprava veřejného osvětlení na ulici Rapotínské a Hraběšické, dále pak
jsme pokračovali v opravě veřejného osvětlení v etapě 2, 3, 4 a 6. Pro bezpečnost občanů, hlavně dětí, jsme vybudovali nový chodník od bývalé hasičárny po ulici Polní. Provedli jsme úpravy proti zatékání dešťové vody k základům Zámečku, čímž jsme značnou
měrou přispěli ke snížení vlhkosti ve sklepních prostorách. Za účelem snížení energetické náročnosti jsme provedli výměnu svítidel
na ulici K Desné, Zahradní, Okružní a Krenišovské. Doplnili jsme další přístřešky na separovaný odpad.
Jednou z hlavních akcí, provedených v tomto volebním období, bylo
zvýšení kapacity mateřské školy kompletní rekonstrukcí budovy na
ulici Ke Splavu. Tím jsme deﬁnitivně vyřešili dlouhodobý problém
s nedostatkem míst v mateřské škole. Dále jsme vyřešili odvod podzemních vod z ulice Rybářské. Provedli jsme úpravy veřejného prostranství vybudováním parkovacích míst u hřiště a před knihovnou.
Aktivně jsme spolupracovali jako člen Svazku obcí údolí Desné na
Elektriﬁkaci železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou.
3. října 2018 položením základního kamene začne budování první
etapy Přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Desné,
kde je investorem obec Rapotín. Partnery jsou obce Vikýřovice,
Petrov nad Desnou a Povodí Moravy s. p. Jedná se o úsek od soutoku Desné a Merty až po náhon na MVE Červený Dvůr.
Dle výčtu těchto akcí, které byly provedeny v tomto volebním období, mohu s klidným svědomím říci, že zastupitelstvo obce fungovalo velmi dobře. Dovolte mi proto poděkovat všem zastupitelům, kteří se podíleli na zkrášlení naší obce. Velké poděkování patří i všem
občanům, kteří se aktivně podíleli při řešení stavebních úprav v obci.
Václav Mazánek, starosta
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Chceme informovat všechny občany, že na den 8. října 2018 v 15.00 hodin bylo Městským úřadem v Šumperku, oddělení
územního plánování, svoláno jednání k seznámení veřejnosti s návrhem Změn č. 1 Územního plánu Vikýřovice.
Jednání se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vikýřovicích za přítomnosti pořizovatele i projektanta.
Do návrhu Změn č. 1 Územního plánu Vikýřovic je možno nahlédnout jak na Odboru strategického rozvoje MěU Šumperk,
Jesenická 31, č. dveří 308, tak v kanceláři techniků na Obecním úřadě ve Vikýřovicích v pondělí a středu do 17.00 hod, úterý
a čtvrtek do 14.00 hod, v pátek případně po dohodě (telefonní číslo 730 136 110).
Připomínáme, že dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. lze připomínky a námitky uplatnit písemně nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání.
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OBECNÍ ÚŘAD VIKÝŘOVICE
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Oznámení o době a místě konání voleb
do Senátu Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva obce Vikýřovice

Starosta obce Vikýřovice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů

oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

1. Volby do Zastupitelstva obce Vikýřovice se uskuteční

v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního
úřadu Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Vikýřovice –
ulice Anenská, Javorová, Kovářská, Krátká, Lesní, Luční, Mlýnská, Nová, Obecní, Petrovská, Pod Lesem, Pod Trámky, Polní,
Potoční, Příčná, Rybářská, Sluneční, Sportovní, Školní (jen č.p.
72, 82, 83, 197, 198, 211, 254 a 689), U Hájenky, U Pošty, Úzká,
Vodácká, Vřesová, Za Tratí, Zámecká a č.e. 2.

2. Místem konání voleb:
- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního
úřadu Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Vikýřovice –
ulice Anenská, Javorová, Kovářská, Krátká, Lesní, Luční, Mlýnská, Nová, Obecní, Petrovská, Pod Lesem, Pod Trámky, Polní,
Potoční, Příčná, Rybářská, Sluneční, Sportovní, Školní (jen č.p.
72, 82, 83, 197, 198, 211, 254 a 689), U Hájenky, U Pošty, Úzká,
Vodácká, Vřesová, Za Tratí, Zámecká a č.e. 2.

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

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

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popř. státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky; jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.

4. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu ve
výpisu ze stálého seznamu voličů nebo jeho dodatku obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.

4. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu ve
výpisu ze stálého seznamu voličů nebo jeho dodatku obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.

5. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb
dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Každému voliči bude nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodán hlasovací lístek. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.

6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
v pátek 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22. hodin a v sobotu 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Ve Vikýřovicích dne 6. září 2018
Václav Mazánek
starosta obce

Ve Vikýřovicích dne 6. září 2018
Václav Mazánek
starosta obce
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Letošní prázdniny v okolí areálu sportovního hřiště a tělocvičny u ZŠ byly ve znamení stavebního ruchu a změn. S nástupem dvouměsíčního volna nastoupila šternberská společnost Stavební mechanizace Lhotský s.r.o. k realizaci ﬁnančně nejnáročnější stavební
akce – Revitalizace centra obce, spočívající ve vybudování podélných odstavných stání při ulici Sokolské, a zejména úpravy celého
prostranství v okolí hasičské zbrojnice a výstavby nových chodníků pro pěší. Po stavební stránce je dílo hotové a díky nedávnému
dešti a příznivým klimatickým podmínkám došlo i k výsadbě zeleně podél nově vybudovaného oplocení před sídlištěm.
V druhé polovině prázdnin, těsně po dokončení ﬁnálního povrchu komunikace
na ul. Školní, zahájila stavební činnost zábřežská společnost Ekozis s.r.o. v ul. Sportovní. Účelem vybudované větve dešťové
kanalizace v úseku od tělocvičny po zaústění do vodoteče při ul. Potoční není odvod
stále vzácnějších dešťových vod z území,
ale pouze zajištění přepadu vod, které by
v případě přívalových srážek nepojala vsakovací jímka u tělocvičny. I tato stavba je
po stavebně-technické stránce hotová.
Martin Lucký

D

O

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace se Olomoucký kraj v roce 2018 zavázal poskytnout
obci Vikýřovice dotaci ve výši 295 000 Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje. Příjemce byl oprávněn dotaci použít na pořízení cisternové automobilové stříkačky. Spoluúčast obce činila 462 004 Kč.
Ing. Ivana Pospíšilová

T
Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
4. října, 18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 29. listopadu, 13. prosince, 27. prosince
Kompozitní obaly: 4. října
Biologicky rozložitelný materiál
Každý čtvrtek – vývoz hnědých nádob na BIO, poslední svoz proběhne ve čtvrtek 29. listopadu.
Rozpis rozmístění vekoobjemového kontejneru na BIO:
- ulice Rybářská 1. až 12. 11. 2018
- ulice Krenišovská 12. až 21. 11. 2018
- ulice Petrovská 21. až 30. 11. 2018
- u nádraží stálé stanoviště, poslední svoz proběhne ve čtvrtek 29. listopadu 2018
Velkoobjemové kontejnery – harmonogram svozu
od 1. do 3. října (pondělí – středa)
od 3. do 5. října (středa – pátek)
- ulice Sadová
- ulice Krátká – u Šeﬂů č. p. 441
- parkoviště před prodejnou NAZET
- u bývalé hasičské zbrojnice
- u provozovny VERNER MOTOR
- u bývalého sídliště VÚCHS (parkoviště)
- ulice K Desné
3
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Pozvánka

V rámci připomenutí

100. VÝROČÍ

Ř
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 v prosinci 2018 (předem prosím zvažte, v kterém
čísle by bylo nejvhodnější
poblahopřát vašim blízkým).

P

ZALOŽENÍ
ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY

Zelma Bartošová 87 let
Jaroslav Doubrava 75 let
Anna Dušková 89 let
Zdenek Haintl 70 let
Helena Kouřilová 86 let
Zorka Kvapilíková 70 let
Alexander Linger 83 let
Irena Moravcová 86 let
Marcela Vondráčková 70 let

proběhne
v pátek 26. října 2018
v 17.00 hodin
ve Vikýřovicích
v ulici U Kaple

L

SLAVNOSTNÍ
ZASAZENÍ
STROMU SVOBODY.

Františka Dušková 82 let
Václav Fric 89 let
Miroslav Horký 70 let
Františka Kašparová 88 let
Václav Koval 70 let
Aloisie Ždánská 75 let

Zveme všechny občany,
aby se akce zúčastnili
a připomněli si toto
významné výročí.

P
Růžena Fricová 81 let
Vlasta Machů 70 let
Ondřej Michal 80 let
Miroslav Podhorný 91 let
František Šenekl 70 let
Bohumil Šmoldas 75 let
Jan Vinkler 80 let
Eva Zjavková 70 let

K
O prázdninách navštívil knihovnu velký
počet čtenářů, dospělých i dětí. V sobotu 15. září přijelo do naší knihovny
šedesát knihovníků z celé České republiky. Přivítal je pan starosta.
26. září 2018 v 17 hod proběhla v knihovně přednáška s názvem „Nedovolte mozku stárnout“, kterou si připravila Anna
Podhrázská. Podzim bychom přivítali
zahájením fotograﬁckého kroužku pod
vedením Marka Macha.

Z

Š

Nakladatelství Pavel Ševčík – VEDUTA Štíty vydalo krásnou obrazovou publikaci
„Podesní na Šumpersku na starých pohlednicích a fotograﬁích“. Prostřednictvím historických snímků jsou v knize představeny jednotlivé obce a jejich části v povodí řeky
Desné a přilehlém údolí řeky Merty. Některé snímky pochází z konce 19. století a jsou
publikovány poprvé. Velice zajímavé jsou například snímky dřevěné kaple a chalup ze
zaniklé horské osady Svobodín, jež se nacházela mezi Vernířovicemi a Klepáčovem.
Putování Podesním zahajuje kniha v obci Bratrušov, dále následují Rejchartice, Nový
Malín, Třemešek, Hraběšice a osada Krásné. Na levém břehu řeky Desné zavedou fotograﬁe a pohlednice čtenáře do obce Vikýřovice a na druhém břehu navštíví Rapotín,
dále Petrov nad Desnou, Sobotín, Rudoltice a Klepáčov. Následně se přemístí do Vernířovic, odkud vystoupá k zaniklé osadě Svobodín. Další pomyslná trasa směřuje do
Maršíkova, Velkých Losin a Bukovic. Odtud cestou ve stoupání lákají k prohlídce Žárová, Horní Bohdíkov a Pekařov. Putování dále pokračuje do obce Loučná nad Desnou,
osady Přemyslov a končí v Koutech nad Desnou.
Jedná se již o pátou publikaci, jejíž vydání inicioval šumperský ﬁlokartista a badatel
Petr Možný, který také provedl výběr a uspořádání snímků ze svého archivu. Autorem textu je PaedDr. Zdeněk Doubravský – dlouholetý pracovník Vlastivědného
muzea v Šumperku, zabývající se dějinami severozápadní Moravy.
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Kulturní a sociální komise Rady obce Vikýřovice zajistila vstupenky na divadelní
představení do Olomouce. V sobotu 8. září
2018 jsme za pěkného počasí vyrazili autobusem do Moravského divadla.
Komedie s názvem Vzpoura nevěst byla raﬁnovanou smrští humoru, která nebyla pouze pro ženy. Agentura Beremese.cz všem
divákům během celého představení připomněla vše, co předchází svatbě. Motto celé
komedie nemělo chybu, neboť ve skutečností zní: „Láska je láska, ale řízek je řízek.“
Jana Letochová

Kulturní a sociální komise při Radě
obce Vikýřovice připravuje:
Listopad – Posezení pro seniory
20.12.2018 – Zpívání pod stromečkem u MŠ

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
R
V pátek 22. června se žáci vikýřovické školy loučili se školním
rokem 2017/2018. Celá akce byla zahájena produkcí mladého
nadějného kouzelníka Adama Kotinského, který svým vystoupením zaujal nejen nejmladší diváky, ale na své si přišlo také
dospělé publikum. Po skončení kouzelnické show se žáci odebrali na školní hřiště, kde si mohli pochutnat na vypečených špekáčcích nebo makrelách, které pro ně připravil pan Zeman. Po
setmění se žáci páté třídy převlékli za strach nahánějící příšery
a připravili pro ty mladší již tradiční stezku odvahy, při které
někteří překonali svůj strach a jiní se alespoň dobře pobavili. Až
v pokročilých večerních hodinách zalehli žáci do svých spacáků na podlaze tříd a ukončili tak další školní rok, který byl pro
některé na naší škole už rokem posledním, a my doufáme, že
na svá první školní léta budou s láskou vzpomínat a vracet se
za námi na další akce, které budeme i v příštích letech pořádat.
Mgr. Lucie Sojková

T
I v letošním roce naše škola pořádala turnaj ve vybíjené, který se
uskutečnil dne 20. června 2018. V turnaji se utkala družstva ZŠ
a MŠ Vikýřovice, ZŠ a MŠ Údolí Desné a ZŠ 8. května Šumperk.
Soutěžilo se v kategoriích mladších a starších žáků. Hlavní rozhodčí byl z naší školy, ale i ostatní vyučující se zúčastnili na pozici
čárových rozhodčí. Na prvním místě v obou kategoriích se umístila
ZŠ a MŠ Vikýřovice. Druhou pozici obsadila taktéž v obou kategoriích ZŠ 8. května Šumperk a třetí místo získala ZŠ a MŠ Údolí
Desné. Na závěr celého turnaje si ještě všechna družstva zahrála
společný přátelský zápas. Sportovní dopoledne se nám velmi vydařilo. Děkujeme všem zúčastněným sportovcům.

O
T-Mobile Olympijský běh se uskutečnil za podpory Českého
olympijského výboru a žáci školy běželi hromadně 500 m. Každý, kdo doběhl, získal odměnu.

Mgr. Blanka Gabrišková
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R

M

„Skřítku, milý skřítku, kam stále pospícháš? Teď máme program pro děti, ten musíš s námi
viděti. Ty jistě rád jej máš…“ To je úvodní písnička k naší celoroční hře Rok se skřítkem Medovníčkem. S dětmi budeme celý rok pracovat podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP)
s názvem Barevné korálky. ŠVP je rozdělen do 4 integrovaných bloků podle jednotlivých
ročních období. Prvním podzimním úkolem, který budou děti společně s rodiči plnit pro naši
princeznu, je výroba postavičky skřítka Medovníčka.
Do rozšířených vzdělávacích činností mateřské školy můžeme zařadit kroužek Školička, zaměřený na rozvoj jemné motoriky pomocí graﬁckých cviků, dále Cvičeníčko, kde budou děti
rozvíjet své pohybové schopnosti a dovednosti. V keramickém kroužku se děti seznámí se
základními technikami při zpracovávání hlíny. V letošním roce se chceme nově zaměřit na
hudební a dramatický rozvoj našich nejmenších v kroužku Zvoneček.
Z plánovaných podzimních činností mateřské školy můžeme připomenout maňáskové divadélko Šternberk, tradiční Pohádkový les ve spolupráci s SDH Vikýřovice. Čeká na nás Zamykání
lesa, tvořivý týden s názvem Skřítkování. Pro děti a rodiče jsme připravili Den se skřítky.
Navštívíme také místní knihovnu. Společně se žáky 1. třídy ZŠ Vikýřovice si naši předškoláci
zacvičí v tělocvičně ZŠ.
Skřítek Medovníček přeje všem dětem z oddělení Rybiček, Žabiček i Koťátek příjemný začátek
školního roku a spoustu krásných zážitků.
Radmila Beranová

ZŠ MŠ V
Pěkné počasí doprovodilo první zářijový den děti a žáky do mateřské a základní školy. Žáci se již těšili,
až usednou do školních lavic, a čekali, co s i pro ně paní učitelky připravily. Učitelský kolektiv přivítal
především prvňáčky, které čeká rok plný učení, her a poznávání. Pro páťáky je to zase poslední rok na
vikýřovické škole. Jako každý rok čeká žáky celoroční projekt, tentokrát s názvem „Děti světa“.
Počet dětí – žáků

Počet oddělení – tříd

MŠ Zámecká 97, Vikýřovice

50

2

MŠ Ke Splavu 318, Vikýřovice

24

1

ZŠ Vikýřovice

91 + 2 podle § 38
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ZŠ Vikýřovice – ŠD

60

2

Přejeme všem hodně štěstí a úspěchů ve školním roce 2018/2019.

ZŠ připravuje:
3. října 2018 – Drakiáda (odchod od školy v 16 hodin)
10. října 2018 – sběr papíru – 15.00 až 16.30 hodin
Listopad – Setkání s předškoláky, Pasování prvňáčků
7. prosince 2018 – Mikulášská besídka – 16.00 až 18.00 hodin
13. prosince 2018 – Vánoční jarmark – 16.00 – 18.00 hodin
15. prosince 2018 – Vycházka do lesa za zvířátky

ZŠ sbírá:
- pomerančovou a citronovou kůru, vršky od pet lahví, baterie,
- staré mobilní telefony, tonery z tiskáren a kopírek, staré elektrospotřebiče (menší) – žehličky, kulmy atd.
Pokud se chcete tohoto nepotřebného elektrozboží zbavit, můžete ho kdykoliv přivézt. ZŠ děkuje všem, kteří přispějí žákům
školy k získání sportovních nebo školních potřeb.
Sběr papíru se bude konat 10. 10. 2018 v době od 15.00 do
16.30 hodin. ZŠ děkuje všem občanům, kteří papír přivezou
a přispějí tak žákům na nákup učebních potřeb a pomůcek.
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Ze života dobrovolných spolků
T
17. června se uskutečnil již 8. ročník turnaje v pétanque. Opět se sešla parta zapálených hráčů a strávili příjemné chvíle při zajímavé hře.
I když se říká o pétanque, že je hra jen pro seniory, tak u nás to tak není. Zahrát si přišli i ti mladší, dokonce žáci školou povinní. Letošní
turnaj vyhrál Radek Doubrava a Jiří Jelínek, na druhém místě Jana Doubravová a Zdenek Václahovský a na třetím místě Patrik a Martin
Horký. Již se všichni těšíme na další ročník.

SDH V
28. července až 4. srpna se naše děti zúčastnily hasičského soustředění v Adamovském údolí. Zde trénovaly hasičské útoky a požárnickou
všestrannost. Vedoucí pro ně připravili výlet do Petříkova na bobovou dráhu a na Paprsek. Jeden večer byla připravena i stezka odvahy.
V průběhu pobytu děti plnily celotáborovou hru, která byla ukončena honbou za pokladem. Děti si musely připravit přístřešek z přírodního materiálu a poté pod ním jednu noc přespaly. Samy si vařily i jeden oběd – bramborový kotlíkový guláš, a soutěžily o to,
který bude nejlepší. Soustředění se vydařilo, přálo nám i počasí,
bylo krásně.
V září jsme ve spolupráci s mateřskou školou uspořádali tradiční
cestu za postavičkami z pohádek a večerníčků – Pohádkový les.
Účast byla jako tradičně hojná, rodiče i děti si prošli trať, na které
na ně čekaly stanoviště, kde se mohly potkat s pohádkovými bytostmi a plnit různé úkoly. Za splnění úkolů dostaly všichni nejmenší balíček sladkostí. Za celý sbor bychom rádi poděkovali Daně
Vondráčkové, která šije postavičkám kostýmy, abychom měli každý rok nějakou novou pohádkovou bytost.
Náš sbor pořád přibírá děti do družstva mladších a starších hasičů,
náplní našich tréninků je příprava na závody, učení vázání uzlů, hasičské útoky. V zimě tréninky probíhají v tělocvičně, při teplejším
počasí na hasičské dráze vedle fotbalového hřiště.
Kdo máte doma dítě, které má zájem, můžete jej přihlásit k nám. Telefonní kontakt na vedoucího mládeže je 732 415 555.

FBC V
Poslední červencový týden pořádal ﬂorbalový oddíl FBC Vikýřovice již 5. ročník ﬂorbalového tábora v místní tělocvičně. Tábora
se zúčastnilo 40 dětí z Vikýřovic a blízkého okolí a 12 vedoucích
a asistentů.
Tento ročník se nesl v duchu hesla Uspořádej mistrovství. První
soutěží byly děti rozděleny do čtyř družstev, pak si vymyslely název a odpoledne soutěžily o táborová trička. Hned dopoledne nás
navštívil maskot Mistrovství světa Floorián, který sklidil u dětí
velký úspěch. Sledoval jak soutěží, povzbuzoval je, fotil se s nimi
a v pátek jim předal sladké odměny. Celý týden se hrály různé hry,
malovaly vlajky, vyplňovaly kvízy a hlavně se bojovalo o body.
V úterý jsme šli na krátký výlet k rybníku, kde jsme si opekli špekáčky a poté přenocovali v klubovně (kluci) a v knihovně (holky).
V pátek přišel pan starosta Mazánek dětem předat diplomy a odměny. Vůbec nebylo důležité, které družstvo vyhrálo, ale že se nám počtem bodů podařilo uspořádat mistrovství.
Doufáme, že se dětem na táboře líbilo a už se všichni těšíme na příští rok. Velké poděkování patří všem vedoucím a asistentům, kteří
se celý týden o děti vzorně starali, paní knihovnici Havlíčkové, paní Bílkové, paní Bittnerové, potravinám Kašpar, potravinám Jahn
a Zdravotnímu spolku Vikýřovice.
Akce proběhla za ﬁnanční podpory Olomouckého kraje, MŠMT a obcí Vikýřovice, Rapotín a Petrov nad Desnou. Zvláštní poděkování patří pořadatelům Mistrovství světa ve ﬂorbalu, které se uskuteční v prosinci v Praze, za diplomy, ceny pro děti, vytisknutí loga
MS na trička a za zapůjčení maskota MS.
První zářijový den jsme společně s místní knihovnou uskutečnili další akci Rozloučení s prázdninami. Naši trenéři si připravili
úkoly a soutěže pro děti a jejich rodiče před knihovnou. Děti dostaly sladkou odměnu a mohly si zakoupit losy o dárky, za které
děkujeme všem sponzorům. Všechny děti jsme zároveň pozvali na naše tréninky, které budou opět probíhat v tělocvičně u ZŠ
Vikýřovice každé pondělí a čtvrtek od 16.30 do 17.30 hodin od začátku října. Nové posily našeho týmu rádi uvítáme a všichni
trenéři se na ně moc těší.
pokračování na str. 8
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Život obce ve fotografiích
dokončení ze str. 7

Už v září se rozběhly tréninky a soutěže mužů a dorostenců. Muži hrají Olomoucký přebor mužů a dorostenci 2. ligu dorostenců.
Přejeme jim hodně úspěchů ve hře a zveme vás na domácí turnaj dětí, který proběhne pravděpodobně koncem října.
Silvie Cikrytová

TJ S

V

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na již probíhající sezónu
2018/2019 a zájemce o fotbal z řad mládeže zveme na tréninky, které probíhají každé úterý a čtvrtek od 16.30 hodin.
Nábor dětí probíhá průběžně celý rok. Můžete oslovit kteréhokoli z trenérů a budeme se Vám věnovat.

Družstvo mužů Vikýřovic úspěšně zakončilo jarní část a právem
oslavilo postup do Okresního přeboru v nadcházející sezoně
2018/2019. Start do podzimní části dopadl dobře, kdy v úvodu
sezony porazili Hanušovice (3:1), Rovensko (9:1) a jeden bod
získali po penaltovém rozstřelu v Moravičanech (5:6 – po penaltách). Doufáme, že se mužům bude dařit a v Okresním přeboru
bude hrát v horní polovině tabulky.
V letošním roce se družstvo mužů přihlásilo do okresního kola
poháru, aby získalo potřebné zkušenosti, a do současné doby se
stalo překvapením ročníku, ve vyřazovacím systému postupně
vyřadili Bludov (1:1 – na penalty 6:5), silný Sulko Zábřeh (0:0
– na penalty 5:4) a Leštinu (2:2 na penalty 3:4). Tím se probojovali do ﬁnále poháru, kde se střetnou s FK Mohelnice.
V nadcházejícím ročníku k družstvu mladší, starší přípravky
a mladších žáků jsme dokázali rozšířit základnu dětí o družstvo
starších žáků. Doufáme, že základna mládeže ve Vikýřovicích
bude stále růst a časem vytvoříme poslední družstvo a to dorost.

Nově nás také najdete na internetových stránkách
www.sokolvikyrovice.sklub.cz
Za přízeň a podporu děkují trenéři, hráči a výbor TJ Sokol Vikýřovice.

Podzimní utkání TJ Sokol Vikýřovice:
Okresní přebor – Muži
6. 10. 2018 v 15.00 hodin: Hrabišín – Vikýřovice
13. 10. 2018 v 15.00 hodin: Vikýřovice – Juv. Mohelnice
20. 10. 2018 v 14.30 hodin: Úsov – Vikýřovice
27. 10. 2018 v 14.30 hodin: Vikýřovice – Brníčko
3. 11. 2018 v 14.00 hodin: Vikýřovice – Lesnice „B“
10. 11. 2018 v 14.00 hodin: Hanušovice – Vikýřovice
Okresní přebor – Starší žáci
6. 10. 2018 v 10.00 hodin: Rapotín – Vikýřovice
13. 10. 2018 v 13.00 hodin: Vikýřovice – Velké Losiny
21. 10. 2018 v 10.30 hodin: Štíty – Vikýřovice

POŘÁDANÉ AKCE:
Dne 23. června 2018 od 14 hodin proběhl na fotbalovém hřišti Sportovní den dětí, bohužel počasí nevyšlo, jak jsme si přáli. Ten, kdo
i přes nepřízeň počasí dorazil, tak nelitoval a mohl využít skákací
hrad, den plný soutěží, ukázku výcviku psů a při hudbě ochutnat pochutiny z udírny. Před sportovním dnem proběhlo přípravné utkání
mladší přípravky proti mužstvu Hrabišína, starší přípravka odehrála
utkání proti mužstvu Rapotína. Mladší žáci si poprvé vyzkoušeli
hru na větší hřiště ve formátu 7+1 proti starším žákům Rapotína.
V době od 30. června do 1. července proběhlo ve sportovním areálu
již druhé fotbalové soustředění našich malých fotbalistů. V rámci
soustředění děti soutěžily v dovednostech, nejen fotbalových soutěžích. V sobotu večer proběhl výlet na EKO farmu pana Šimka, kde
si děti opekly špekáčky. Tímto byla fotbalová sezona 2017/2018
ukončena a dětem naplno odstartovaly prázdniny.

Okresní přebor – Mladší žáci sk. A
6. 10. 2018 v 13.15 hodin: Bratrušov – Vikýřovice
13. 10. 2018 v 11.30 hodin: Vikýřovice – Rapotín
20. 10. 2018 v 10.45 hodin: Staré Město – Vikýřovice
Okresní přebor – Starší přípravka sk. A
6. 10. 2018 v 11.30 hodin: Horní Pomoraví – Vikýřovice
13. 10. 2018 v 10.00 hodin: Vikýřovice – Postřelmov
21. 10. 2018 v 14.30 hodin: Velké Losiny – Vikýřovice
Okresní přebor – Mladší přípravka sk. A
13. 10. 2018 v 9.00 hodin: Vikýřovice – Staré Město
21. 10. 2018 v 11.30 hodin: Šumperk „B“ – Vikýřovice (sluneční)
Termíny jednotlivých utkání se mohou měnit.
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Ze života dobrovolných spolků
která se bude konat
v neděli 14. října 2018.
Nabídka a program této
vyhlášené poutě je pestrá
a lákavá – od všeho něco,
takže každý si může přijít
na „to“ své. Pouť bude zahájena v 9 hodin v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie
v Rapotíně slavnostní mší
svatou. Zváni jsou věřící
i nevěřící – mohou prožít anebo být jen tichými
svědky sloužení křesťanské bohoslužby, uslyší
čtení úryvků z nejstarší
knihy světa Bible, zpěv
v podání chrámového sboru a samozřejmě loveckou hudbu provedenou na lesní rohy. Po skončení bohoslužby pak pouť bude
pokračovat ve Vikýřovicích na hřišti, kde návštěvníky čekají
zvěřinové speciality a jiné pochutiny, podzimní „hřejivé“ nápoje,
ukázky vábení zvěře, lovečtí psi, výcvik a lov s dravci, myslivecké oděvy a potřeby, lovecká optika Meopty Přerov a také výstava
drobného zvířectva. Těšíme se na Vás!

Na některé pořádané akce se chodí rádo, ať už ze zájmu nebo
z tradice. To by ostatně mohlo být přívlastkem soboty, kdy 25.
srpna proběhlo v Petrově nad Desnou na myslivecké chalupě
tradiční a populární Setkání s myslivci. Přibližně na čtyři stovky návštěvníků, kolemjdoucích či jedoucích, se přišlo rozloučit s letos mimořádně horkým a suchým létem. U dětí vrcholily
prázdniny, a tak mnohé přišly se svými dospělými posedět, pobavit se, zatancovat a poslechnout si pěknou muziku či ochutnat
něco z myslivecké kuchyně. K uhašení žízně se výborně hodilo
dobře vychlazené pivo, limo a také krapet něčeho ostřejšího.

Mgr. Václav Novák

Za zvuků mysliveckých fanfár loveckého tria ve 14 hodin účastníky přivítal a pozdravil předseda mysliveckého spolku a současně starosta Vikýřovic pan Václav Mazánek. Přítomné pozval
na lákavý myslivecký jídelníček – výpečky z divočáka, jelení
guláš, grilovanou kýtu a nechyběly ani výtečné makrely.

Z
Dne 22. června 2018 uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice
soutěž pro děti Základní školy Vikýřovice v poskytování první pomoci. Děti soutěžily v družstvech a postupně plnily úkoly z oblasti
zastavení krvácení, ošetření zlomeniny, určování léčivých bylinek,
poskytnutí první pomoci při zástavě dechu a tepu, zavolání záchranné služby a transport raněného. Nejmenší děti také odpovídaly na
otázky, které se týkaly popáleniny, uštknutí hadem, vytažení klíštěte
a první pomoc při úpalu. Děti získaly za svoje odpovědi body, nejlepší z nich byly odměněny věcnými cenami. Všechny děti dostaly
za účast v soutěži malou odměnu v podobě cukrovinek a nápoje.
Děti si tak před prázdninami připomenuly zásady první pomoci.
Akce proběhla za ﬁnanční podpory obce Vikýřovice.

K tanci a poslechu hrálo hudební těleso Duo Uničov. Lze konstatovat, že hráli výborně. Veteráni z České Vsi vedle tradiční Felicie
či Spartaka z šedesátých let přivezli opravdovou automobilovou
lahůdku – americké auto z padesátých let Silver Spirit. Stejné
auto vlastnil legendární Frank Sinatra. Střílelo se ze vzduchovky,
děti se zapojily do připravených aktivit a nechyběla ani tombola.
Vedle spousty pochoutkových, nápojových a jiných věcných cen
byly hlavními taháky sele prasete divokého, srnec obecný či jelení
kýta. Sobotní posezení s myslivci se vydařilo. Nezbývá než se
těšit na další setkání v roce 2019.
S nadcházejícím podzimem vrcholí lovecká sezóna myslivců,
a tak vedle lovu a práce v honitbě si evropští myslivci připomínají svého patrona svatého Huberta. Nejinak je tomu i u nás,
v České republice, a členové „zeleného cechu“ mysliveckého
spolku Petrov Vikýřovice se k této tradici hrdě hlásí a připojují. Přijměte tedy laskavě pozvání na Svatohubertskou pouť,

Dne 16. června 2018 se vypravila skupina občanů z Vikýřovic
a okolí na pěší výlet do oblasti Rychlebských hor. Trasa začala v Horní Lipové výstupem na Lesní bar, odtud po krátkém
občerstvení pokračovali turisté stoupáním k útulně Mates a na
vrchol Smrku. Trasa vedla dále po hranicích s Polskem, odkud
byly krásné výhledy až na chatu Paprsek, kde si občané odpočinuli. Dolů se turisté vraceli na vlak do Ostružné. Trasa měřila
pokračování na str. 10
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Ze života dobrovolných spolků
dokončení ze str. 9

18 km a ušla ji i malá školačka Alenka Danielčíková z Rapotína.
Akci připravil Zdravotnický spolek Vikýřovice.
V neděli, 16. září 2018, se vypravila skupina občanů z Vikýřovic
a okolí na turistický výlet na hřebeny Jeseníků. Po příjezdu autobusu na Ovčárnu vystoupali turisté kolem Petrových kamenů na
hlavní hřeben a pokračovali na Jelení studánku, Pecny a Ztracené
kameny. Ze všech míst byly krásné výhledy do krajiny. Nakonec
turisté sestoupili na sedlo Skřítek a autobusem se vrátili domů.
Výlet zorganizoval Zdravotnický spolek Vikýřovice.

Hned začátkem září se uskutečnil tradiční bazárek podzimního
oblečení a vybavení. Vyšli jsme maminkám vstříc a bazárek se
tentokrát uskutečnil v sobotu, což maminky uvítaly. Bazárku se
zúčastnilo rekordní množství prodávajících i kupujících.

V neděli 2. září se za veselého řádění malých i velkých dětí na
skákacích hradech, při projížďce na koních, bumper ballu a dalších pohybových aktivitách uskutečnil druhý ročník akce za
Jeden provaz II aneb dnes jsem oﬄine. Na akci nechyběly
ani oblíbené soutěže pro rodinné týmy. V rámci akce proběhly
ukázky techniky integrovaného záchranného systému.

Plánované akce:
Říjen – vycházka do okolí obce s opékáním špekáčků
Listopad – beseda se zdravotní nebo sociální tématikou pro občany

Nový školní rok jsme zahájili s novým pravidelným programem. Nově zde naleznete kroužek tvoření pro malé i velké
děti. Tímto srdečně zveme všechny aktivní rodiče a jejich děti
na naše osvědčené i nové kroužky. Program naleznete na webových stránkách www.vikyrek.cz.

Vikýrkovské léto se neslo ve znamení táborů. Letos se uskutečnily pro velký zájem hned 4 příměstské tábory a jeden pobytový
tábor pro rodiče s dětmi. Až na jeden tábor přálo počasí, a tak si
děti užily plno venkovních her a soutěží, nechyběly ani výlety
do okolí. V programu bylo připraveno pro děti i mnoho tvůrčích
aktivit, děti kreslily, stříhaly a lepily. Nově se letos uskutečnil
výtvarný příměstský tábor, v rámci něhož děti vyrobily mnoho
výrobků tvořených různou technikou. Vikýrek zajišťoval zábavu pro děti i v průběhu prázdnin, byly připraveny hrátky pro děti
a volná herna.
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 30. listopadu 2018. Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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