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Dovolte mi, abych Vám nejdříve popřál vše nejlepší do nového roku 2019, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a spokojenosti, ať se Vám vše daří jak v pracovním, tak
i osobním životě. Rád bych Vás seznámil s tím, co máme v letošním roce v plánu a co
bychom měli udělat pro zkvalitnění Vašeho života a zkrášlení naší obce.
Hned začátkem roku bychom měli schválit Změnu č. 1 Územního plánu, měli bychom
provést rekonstrukci MK – ul. Ke Splavu, vybudovat místní a účelovou komunikaci při
ulici Petrovské, dobudovat ulici Zámeckou s chodníkem, který bude napojen na nové
parkoviště před prodejnou Lenka. Bude provedena rekonstrukce ulice Příčné. Opravíme
další úsek břehového opevnění bezejmenného vodního toku. U vlakového nádraží vybudujeme novou autobusovou zastávku. Provedeme další část osvětlení ulice Pod Lesem
a osvětlení ulice Ztracené. Zahájíme přístavbu dvou učeben u základní školy, která by
měla být dokončena v roce 2020. Bude zde počítačová učebna a učebna jazyků. Provedeme asanaci a zateplení půdního prostoru nad OÚ a provedeme vybavení interiéru
sklepních prostor Zámečku ke konání kulturních akcí, případnému pronájmu neziskovým organizacím nebo občanům. Provedeme revitalizaci zeleně u hasičárny a knihovny.
U kaple svatého Antonína nainstalujeme sluneční hodiny. Provedeme rekonstrukci asfaltové plochy na fotbalovém hřišti, včetně
automatického zavlažování jak fotbalového, tak i hasičského hřiště. Na ulici Sadové a Rybářské u Kouzelného dědečka osadíme
nové ﬁtness prvky. Pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů zakoupíme nový dopravní automobil místo dosluhující Avie 30.
V roce 2018 byla započata výstavba I. etapy protipovodňových opatření, kterou jako investor zajišťuje obec Rapotín a partnery jsou
obce Vikýřovice, Petrov nad Desnou a Povodí Moravy a.s. Tato stavba bude trvat cca 3 roky. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že úkolů
máme, jak se říká, až nad hlavu. Proto bych Vás, občany chtěl požádat o spolupráci a případnou toleranci při provádění těchto stavebních prací. Přeji Vám ještě jednou pevné zdraví, ať jste šťastni a spokojeni.
Václav Mazánek, starosta

T
V úterý 8. ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, bylo vybráno 43 449 Kč.
Za vaše příspěvky děkujeme. Sbírky se zúčastnilo 11 vedoucích skupinek a 31 dětí. Děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli.
1

Obec informuje / Ze života obce
M
2019
Výše místních poplatků zůstává stejná jako doposud, tj.
- poplatek za komunální odpad: 324 Kč/osoba, popř. nemovitost, v níž není nikdo
přihlášen k trvalému pobytu
- poplatek za psa: 200 Kč za jednoho psa
Žádáme občany, aby s úhradou místních poplatků posečkali až na poštovní poukázky,
které všem poplatníkům budou doručeny v průběhu měsíce února 2019 do domovních
schránek. Zabrání se tak možným nesrovnalostem.
Způsob úhrady poplatku:
• na účet obce uvedený na poštovní poukázce
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Vikýřovice,
• poštovní poukázkou.
Splatnost místního poplatku za komunální odpad je do 31. 8. 2019 a za psy do 31. 3. 2019.
Právní úprava místních poplatků je dána OZV č. 02/2018.

I

2018
Počet občanů s trvalým pobytem k 31. 12. 2018:
2 346 (1 152 mužů, 1 194 žen)
(k 31. 12. 2017 celkem 2 352 obyvatel)

NÁZEV KATEGORIE

POČET

Počet dětí do 18 měsíců

34

Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků

38

Počet dětí od 3 roků do 6 roků

75

Počet dětí od 6 roků do 14 roků

232

Počet občanů od 15 do 29 let

391

Počet občanů od 30 do 39 let

290

Počet občanů od 40 do 49 let

386

Počet občanů od 50 do 59 let

315

Počet občanů od 60 do 69 let

309

Počet občanů od 70 do 79 let

184

Počet občanů od 80 do 89 let

83

Počet občanů nad 90 let
Celkem

Věkový průměr obyvatel v naší obci je 41,28 let.
Počet narozených dětí ..................................... 22
Počet úmrtí ...................................................... 27
Počet přihlášených občanů ............................. 81
Počet odstěhovaných občanů .......................... 82
Počet stěhování v rámci obce ......................... 13
Počet zrušených trvalých pobytů ...................... 7

9
2 346

Zdroj: Obecní úřad, evidence obyvatel

Redakční komise obecního zpravodaje by chtěla jménem obce srdečně poblahopřát
všem občanům, kteří se v příštích dvou 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 31. března 2019 (předem prosím zvažte, v kterém čísle by bylo
nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

Ú
: Helena Bernášková 84 let | Danuše Horká 70 let | Irena Ilkiwová 87 let
Anna Janků 87 let | Stanislav Křesina 81 let | Ludmila Šamšulová 82 let | Kristina Zajícová 95 let
B

:Jarmila Brázdilová 75 let | Karel Jersák 95 let | Jan Kašpar 83 let | Milada Podhorná 86 let
Marie Šoukalová 89 let | Helena Vránová 70 let
2

Z kulturního života obce / Obec informuje
Z
Dne 20. prosince 2018 uspořádala Kulturní a sociální komise při Radě obce Vikýřovice tradiční Zpívání pod stromečkem,
kde si občané mohli zazpívat vánoční koledy a občerstvit se koláčky a vánočním
punčem.
Přítomní si mohli také prohlédnout výstavu
Vánoce v Galerii Zámeček Vikýřovice,
která probíhala od 2. prosince každou adventní neděli a byla ukončena 23. prosince.
Tuto výstavu uspořádaly členky Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu
Rapotín ve spolupráci s obcí Vikýřovice.
Výstava měla opět velký úspěch a návštěvníkům navodila krásnou adventní náladu,
pohodu a klid. Někteří návštěvníci výstavy
využili také možnost vyrobit si vánoční ozdoby v rámci tvořivé dílny. Všem, kteří se
podíleli na přípravě a aranžování výstavy,
srdečně děkujeme.

S
Obecní úřad ve spolupráci s Kulturní a sociální komisí při Radě obce Vikýřovice vyzývá všechny
zdatné pekařky, pekaře, cukrářky a cukráře, zkrátka všechny, co mají šikovné ruce a rádi pečou, k účasti
v soutěži O nejlepší velikonoční cukroví, která se uskuteční ve středu 17. 4. 2019 u ZŠ Vikýřovice v rámcii Velikonočního
Veliko
k noččnííh
íh jarmarku.
ího
jarmarku
Příjem soutěžních vzorků – středa 17. 4. 2019 v době od 13.00–14.30 hodin v ZŠ Vikýřovice.
Ochutnávka a hodnocení – od 14.30 hodin bude porota ochutnávat a hodnotit.
Tři nejúspěšnější pekařky (pekaři) vyhrají zajímavou cenu.
Soutěž je anonymní. Po zapsání do seznamu soutěžících bude každému přiděleno číslo a vzorek cukroví odevzdán porotě v krabičce
označené tímto číslem. Současně s cukrovím přiložte i recept, podle kterého byl upečen.
Soutěžní velikonoční cukroví může být jakékoliv – mazanec, beránek a další. Fantazii se meze nekladou.
Přihlášky do soutěže zasílejte na adresu – zsvikyrovice@seznam.cz nebo knihovna@vikyrovice.cz pod heslem Velikonoční cukroví
nebo je přineste osobně do vikýřovické knihovny v pondělí, středu či pátek od 13 do 7 hodin, a to nejpozději do 15. 4. 2019.
Přihlášky budou k dispozici od 1. 3. 2019 na webových stránkách www.zsvikyrovice.cz, www.vikyrovice.cz nebo ve vikýřovické knihovně.
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T
Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
Svoz komunálních odpadů:
7. a 21. února, 7. a 21. března
Biologicky rozložitelný materiál:
od 14. března bude probíhat sběr bio popelnic o objemu 240 l – vývoz každý čtvrtek
Rozmístění velkoobjemového kontejneru na BIO
ulice Rybářská – od 1. do 12. 3. 2019
ulice Krenišovská – od 12. do 21. 3. 2019
ulice Petrovská – od 21. do 29. 3. 2019
u nádraží stálé stanoviště od 14. 3. – vývoz každý čtvrtek

J

?
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla,
papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být
i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou
pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit
nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je
do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí
denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se
do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč
pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý
den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově,
ale především ﬁnančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními
zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů nebo počítačů je možné získat zlato, stříbro, měď a další vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je na trhu velký zájem a ﬁrmy, které sbírají právě
tento typ elektroodpadu, je mohou dobře zpeněžit. Tento elektroodpad
má pozitivní ekonomickou hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřazených
elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých světelných zdrojů nejen
že nejde nic vydělat, naopak jejich recyklace něco stojí. Neobsahují
žádné cenné suroviny, ale zato malé množství rtuti, jejíž zpracování
je velmi nákladné. V tomto případě hovoříme o negativní ekonomické
hodnotě elektroodpadu.
Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných zářivek – plasty na výrobu různých plastových komponentů, kovy pro
kovovýrobu, sklo jako technický materiál. Vyčištěná rtuť poslouží
znovu v průmyslové výrobě.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší obci a nevyhazujte úsporné zářivky do směsného odpadu.

V naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna v budově Obecního úřadu Vikýřovice
a ve vstupu do prodejny na ulici Petrovská 8 (bývalá prodejna Jednoty).
Zpětný odběr světelných zdrojů pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku
2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační ﬁrmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetříme ﬁnanční prostředky, které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice

Věříme, že i přes mrazivé počasí se hosté dobře bavili a příjemně se naladili na nadcházející vánoční svátky.

Jak už bývá zvykem, začátkem prosince se děti mohly těšit na
Mikulášskou besídku. Akce se uskutečnila dne 7. 12. 2018
v odpoledních hodinách v tělocvičně za pomoci Spolku rodičů
a přátel ZŠ Vikýřovice. Zábavným odpolednem provázel šašek
Viky, který děti zaujal svým připraveným programem plný tance, her a soutěží. Obohacením bylo také vystoupení dětí s kroužkem zumby pod vedením Šárky Elsnerové. Na závěr přišel
Mikuláš s andělem a čertem, který hodným dětem za básničku
nebo písničku nadělil balíček s drobnými dárky. Ty zlobivější
postrašil čert a nechtěl jim žádnou nadílku dát, ale anděl se za
ně přimluvil. Děti slíbily, že i ony už budou hodné, a tak si také
odnesly domů malý dáreček. Věříme, že nejen děti, ale i rodiče
si příjemné odpoledne užili a vraceli se domů spokojeni.

Mgr. Lucie Sojková

Z
Leden, leden, přikryl vodu ledem. A kde byly včera louže, tam
to dneska pěkně klouže. O vánočních prázdninách zimní počasí
dětem moc nepřálo. Viděli jsme je venku spíš jezdit na kolech
a koloběžkách, než aby bobovaly nebo sáňkovaly. Zato první
lednový týden jim nadělil bílou sněhovou radost. A tak jsme
mohli konečně nachystat boby a sněhové lopaty. Na zahradě
naší MŠ jsme využili malý svah k bobování, stavěli jsme sněhuláčky a koulovali jsme se. Vyzkoušeli jsme si různé pokusy
se sněhem a vodou – jak sníh taje, jak může voda zmrznout,
pozorovali jsme rozpouštění vodových barviček ve sněhu. Povídali jsme si také i o nebezpečných úrazech na sněhu a ledu
a jak jim můžeme předejít. Nezapomněli jsme ani na hladové
ptáčky a rozvěsili na stromy lojové koule obsahující obilniny,
oleje a tuky, semínka a sušené ovoce.

Monika Habrmanová, DiS.

V
V prosinci se naše škola zahalila do vánočního hávu. Okna se
pochlubila novou zimní výzdobou a před školou se rozsvítil vánoční strom. V průčelí budovy vyrostly chvojím ozdobené stánky
pyšně se vystavující se svými vánočními výrobky. Bylo 13. prosince a základní škola pořádala již tradiční vánoční jarmark. Počasí
bylo sice mrazivé, ale krásně navozovalo vánoční atmosféru.

Návštěvníci jarmarku si mohli nakoupit rozmanité výrobky
nebo ochutnat školní vánoční punč a svařák či cukroví, které
nám věnovali někteří rodiče. Atmosféru Vánoc zcela jistě doplnilo vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením paní
učitelky Brzobohaté.

I v letošním školním roce se přihlášené děti zúčastnily Lyžařské školičky ve Ski areálu Přemyslov. Byl vybudován v letech
2006–2007 na Přemyslovském sedle 760 až 960 metrů nad mořem. Jsou zde 4 sjezdové tratě rozdělené podle obtížnosti. Pro
naše děti a začátečníky byly vybrány trasy s modrým označením.
Snad nám sníh dlouho vydrží, ať si děti užijí zimních radovánek.
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ZŠ V

2019/2020

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je speciﬁkován takto:
§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění
povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte
narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti
přiloží zákonný zástupce.
§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za
porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek
lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. Žádost o přijetí podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Komentář: Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel
následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.

A
9. 2. 2019 – Dětský pyžamový karneval
(VÝZVA: Spolek rodičů a přátel ZŠ Vikýřovice se obrací na přátele školy při zabezpečení „dětské tomboly“ při Dětském
pyžamovém karnevalu, který se bude konat 9. 2. 2019 v tělocvičně u ZŠ Vikýřovice. Budeme rádi za jakýkoliv dárek pro děti.
Kontakt 604 447 871 nebo zsvikyrovice@seznam.cz.)
26. 3. 2019 – Den otevřených dveří
5. 4. 2019 – Zápis do 1. ročníku – sledujte webové stránky – www. zsvikyrovice.cz
17. 4. 2019 – Velikonoční jarmark
Květen 2019 – zápis do MŠ

Spolek rodičů a přátel ZŠ Vikýřovice
si dovoluje pozvat všechny DĚTI a jejich rodiče na
Pyžamový dětský karneval,
Show šaška Vikyho pro děti,
v sobotu 9.2.2019 od 1400 - 1615 hod.
v tělocvičně u ZŠ.

Součástí karnevalu bude
dětská tombola, diskotéka
a vystoupení skupiny „AEROBIKU“.

PŘEZŮVKY S SEBOU.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
Akci spolufinancuje OBEC VIKÝŘOVICE.
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Ze života dobrovolných spolků
Začátkem prosince se uskutečnila tradiční akce Mikuláš pro
nejmenší. Děti si zacvičily, zatančily, zazpívaly a nakonec
všechny potěšil příchod Mikuláše s anděly a čerty, kteří odměnili všechny hodné děti krásnými balíčky.

Termíny jarních utkání a aktuální informace naleznete na našich
internetových stránkách www.sokolvikyrovice.sklub.cz.

SDH V
V prosinci jsme pro naše nejmladší, společně s Mateřskou školou Vikýřovice, uspořádali mikulášskou nadílku.
Čert s Mikulášem a andělem děti vítali u MŠ Zámeček. Rodiče
si mohli dát svařené víno a i když nám loňské počasí moc nehrálo do karet, nikomu to nevadilo.
S dětmi jsme se zúčastnili i soutěže Ligy mladých hasičů v Hrabišíně, kde v kategorii starších, do které nově přešli, vybojovali
v konkurenci sedmnácti dalších družstev desáté místo. O to cennější, že v družstvu soutěžili i členové z mladšího družstva. Jsme na
ně pyšní, popravdě jsme s body z této soutěže ani moc nepočítali.
Pro naše příznivce a tancechtivé z Vikýřovic a okolních obcí
jsme na březen naplánovali ples, který se letos poprvé uskuteční
v KKC Rapotín dne 2. března 2019.
Všechny srdečně zveme a doufáme, že nás v hojném počtu přijdete
podpořit. I letos, jako v předchozích letech, bude pro návštěvníky
vypraven autobus. Více se můžete dozvědět z našeho plakátu.
Do nového roku 2019 přejeme všem obyvatelům Vikýřovic hodně pohody, zdraví a zdravého rozumu. Doufáme, že naše akce
podpoříte svým zájmem a můžeme se těšit na setkávání s Vámi
i v tomto nastávajícím roce.

Na zahájení adventu nechybělo ani tvoření pro maminky s dětmi, v rámci kterého jsme letos tvořili originální dekoraci a to
nádherné adventní věnce.
Poslední měsíc v roce byl věnován především vzdělávání. Nejvíce
návštěvníků přišlo na skvělou přednášku na téma Partnerství paní
Lidmily Pekařové, uznávané odbornice v oblasti psychologie.
Dále se konala série minibesed a setkání na různá témata – např.
Oční vady, správné ošetření při alergiích a poranění oka, Co
udělat pro to, aby to doma klapalo, Výhody a nástrahy kyberprostoru nejen pro vaše děti, Pečeme a vaříme zdravě,
Psychomotorický vývoj dítěte 0–3 roky, Mužská role ve výchově, rozdíly mezi výchovou muže a ženy.
Ani Ježíšek na nás nezapomněl a připravil pro nás vánoční nadílku, kterou si užily především děti.
V tomto roce pro vás chystáme opět velké množství zajímavých
akcí. Po celý rok máte možnost bezplatně využít služby psychologické poradny RC Vikýrek. Vikýrek si v novém roce udělal radost a k 10. narozeninám si nadělil nové moderní webové
stránky, jejichž součástí je rezervační systém.
Abyste věděli, na co se můžete těšit, tímto vás srdečně zveme na
náš pravidelný program i nadcházející akce:

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ VIKÝŘOVICE
Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
který se bude konat

2.3.2019 od 20 hod. V KKC Rapotín

Pozvánky na akce
23. 2. 2019 Dětský karneval (sál kavárny Lalala)

TJ S

K poslechu a tanci hraje skupina CANTUS
Vstupné: 130,- Kč

V

Doprava zajištěna autobusem, odjezd v 19:00, 19:20,
19:50 hod od zastávky u penzionu U Jirsáka.
A potom další zastávky nové sídliště, žel. zastávka,
u pošty, bývalá hasičárna, u Petrovské školy.
Autobusy zpět budou vypraveny: první v 1:30 a druhý
po skončení hudební produkce.

Zimní příprava fotbalistů TJ Sokol Vikýřovice je v plném proudu
a pracujeme na zdokonalení našich fotbalových dovedností.
Ve dnech 8. 1. 2019, 17. 1. 2019 a 18. 1. 2019 proběhl trénink pod
vedením profesionálního trenéra mládeže FAČR Radima Netopila se zaměřením na zdokonalení tréninkových jednotek a ukázek
nových trendů ve sportovním vývoji mládeže. Spolupráce s trenérem mládeže FAČR bude i nadále pokračovat. V plánu na zimní
sezónu je i několik turnajů a přátelských utkání všech věkových
kategorií. Nábor nových členů do fotbalového oddílu probíhá průběžně na pravidelných trénincích v tělocvičně u ZŠ Vikýřovice.

Předprodej lístků: 15.2. - 1.3.2019 v obchodě
U Kašparů dle otvírací doby
• Bohatá tombola • Občerstvení zajištěno •
Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly
a Obci Vikýřovice za spolufinancování akce
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Ze života dobrovolných spolků

FBC V

V

Začátkem ledna jsme uspořádali turnaj přípravek Zábřežské
ﬂorbalové ligy (ZFL) O pohár starosty Vikýřovic. V naší tělocvičně jsme přivítali šest ﬂorbalových týmů, které se utkaly
ve vzájemných zápasech za velké podpory přítomných rodičů
a rodinných příslušníků. Doma se malým ﬂorbalistům dařilo
a obsadili krásné druhé místo. Na konci turnaje za námi přišel pan starosta Mazánek, který všem týmům předal perníkové
medaile a vítězům z Rapotína pohár. Děkujeme všem, kdo se
podíleli na přípravě a zdárném průběhu turnaje, a těšíme se na
další turnaj, který proběhne v únoru v Rapotíně.

Mladší žáci se pravidelně jednou měsíčně účastní Zábřežské
ﬂorbalové ligy, dorostenci hrají 2. ligu dorostenců a muži Olomoucký přebor mužů. 20. ledna pořádáme turnaj 2. ligy dorostenců v hale v Libině a 27. dubna turnaj mužů.
Na závěr bych chtěla ještě zmínit další akci, která nás čeká až
o prázdninách, ale připravujeme ji již nyní. Poslední červencový týden proběhne již šestý ročník příměstského tábora. Už
se na Vás všichni těšíme.
Silvie Cikrytová

12

Slunečné počasí, náročná trať a pohodová atmosféra přilákaly
na start zkušené
i amatérské běžce nejen ze širokého okolí, ale i z různých koutů
ČR a zahraničí. Na startu se jich sešlo 173.
Na Silvestra se konal 4. ročník běžeckého závodu Vikýřovická 12,
který se letos poprvé přesunul na fotbalové hřiště ve Vikýřovicích. Změna místa konání závodu určitě prospěla. Závodníci měli
k dispozici více prostoru a kvalitnější zázemí. Letošnímu ročníku
také oproti loňsku přálo počasí. Na prosluněnou, ale značně rozbahněnou trať se v 11 hodin vydalo početné pole běžců.

V cíli se jako první objevil Marek Minář (Andrlesport) v čase
43:42. Nejrychlejší ženou byla Eva Filipiová (TJ Šumperk),
která s časem 51:10 obhájila své loňské vítězství.
„Letošní ročník byl pro nás plný změn, se kterými jsme se museli
vypořádat. Myslím, že se nám to až na pár nedostatků celkem povedlo, za což hovoří kladné ohlasy závodníků. Těší nás taky rekordní účast a zároveň je to pro nás závazek dvanáctku dále zlepšovat.“

FLORBALOVÝ TÝM FBC VIKÝŘOVICE POŘÁDÁ

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR SE ZAMĚŘENÍM NA FLORBAL
PROGRAM: FLORBAL, JINÉ MÍČOVÉ HRY

PRO KOHO? DĚTI OD 6-TI DO 15-TI LET
KDY? OD 22. 7. DO 26.7. od 8 do 16 hodin
KDE? TĚLOCVIČNA U ZŠ VIKÝŘOVICE

ZA KOLIK? 1 300 KČ

Cena zahrnuje: obědy, pronájem tělocvičny,
zajištění pitného režimu, táborové tričko
Více informací na emailu: Info@fbcvik.cz, www.fbcvik.cz
PŘIHLÁŠKY na emailu: info@fbcvik.cz s předmětem PT2019

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. března 2019. Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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