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Nejen pro letošní rok bude co do ﬁnančního
objemu nejvíce viditelnou a sledovanou akcí
stavba Protipovodňových opatření (PPO) na
řece Desné v katastrech obcí Vikýřovice,
Rapotín a Petrov nad Desnou.
Nejviditelnější jarní činností budou těžební
práce na pravém rapotínském i levém vikýřovickém břehu řeky Desné.
Na ně bude navazovat úprava břehových hran
a průtočných proﬁlů, výstavba protipovodňových parků, stavidel a jezů a sypaných nebo
betonových ochranných hrází. V dispozičně
nebo geologicky špatných místech jim budou předcházet práce injektážní.
Aktuálně nejpodstatnějším omezením pro část našich i rapotínských občanů bude úplné
vyřazení z provozu mostu přes Desnou mezi ul. U Hájenky a Polní. Úplná uzavírka je
plánována od konce března do konce listopadu tohoto roku a stávající nevyhovující mostní
konstrukce bude nahrazena novou v podstatně lepších technických parametrech.
Bohužel z prostorových, bezpečnostních a majetkoprávních důvodů se nepočítá ani s provizorní lávkou pro pěší. Objízdná trasa povede po ulici Sokolské a bude v předstihu řádně
označena. S výstavbou dvou nových lávek pro pěší se počítá až po provedení ochranných hrází – v prostoru stavidlového objektu za ulicí Vodáckou a v lokalitě u ul. Rybářské – v místech dnešního hřiště pro děti U kouzelného dědečka.
Pokud půjde potřebným tempem i stavebně-správní činnost našich úřadů, ještě letos
v dubnu by mohly začít přípravné práce, spojené s následnou devítiměsíční uzavírkou
obou mostů přes řeky Desnou a Losinku na ulici Šumperské v Rapotíně (silnice I/11 za
KKC směr Ostrava).
Po tu dobu bude jediným propojením do Rapotína most u rapotínského kostela, který
bude dopravně uzpůsoben jen na jednosměrný provoz. Po zprovoznění výše uvedených
mostů přes Desnou bude následně i tento stržen a nahrazen novým.
Z čistě „vikýřovických“ stavebních akcí je na jarní měsíce plánována oprava asfaltového
hřiště v areálu sportoviště, která bude spojena i s výměnou asfaltového povrchu místní
komunikace na ulici Příčné.
V dubnu počítáme se zahájením stavebních
prací společnosti Energorozvody Javorník na
novém veřejném osvětlení ulice Ztracené (od
SSOK po horizont komunikace Pod Holubím
vrchem) a Pod Lesem.
Původně plánovaná revitalizace prostoru mezi
ulicí Hraběšickou, U Kaple a Muzeem silnic,
podobně jako oprava povrchu komunikace
v ulici U Splavu, musela být z důvodu kolize
s projektovými pracemi na PPO v lokalitě restaurace U Jirsáka dočasně přerušena.
Pro naše nejmenší bude pokračovat dodávka
a osazení 17 multifunkčních prvků v celkové
hodnotě téměř 900 tisíc Kč v areálu MŠ Zámeček. Děti se mohou těšit na nové skluzavky,
houpačky, lezeckou stěnu i krytý domeček. Všechny prvky, včetně terénních úprav a nových dopadových ploch, dodá společnost Rauerholz s.r.o. z Moravské Huzové.
Ing. Martin Lucký
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V důsledku stavební činnosti
v rámci tzv. Protipovodňových opatření na řece Desné
dojde v období od 25.3.2019 do
29.11.2019 k úplné uzavírce mostu přes řeku Desnou mezi místními komunikacemi U Hájenky ve
Vikýřovicích a Polní v Rapotíně.
Z dispozičních, technických
a majetkoprávních důvodů
není možné vybudovat náhradní lávku, a proto veškerá automobilová doprava vč. cyklistů
a pěších bude d opravním značením odkloněna na objízdnou
trasu po ulici Sokolské a Výzkumníků.
Za případné komplikace se zhotovitel stavby – OHL ŽS Brno –
omlouvá.
Ing. Martin Lucký
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Když Vás takový obchodník přesvědčí a smlouvu s ním podepíšete, máte 14 dnů čas si vše ještě rozmyslet a od smlouvy odstoupit, písemně.

Po celý rok, každý den, pobíhají po městech a obcích obchodníci s elektřinou a ne vždy etickými způsoby se snaží přetáhnout
odběratele k sobě. Uvedu jeden případ z mnoha. Tentokrát se
spotřebitel obrátil na mne se žádostí o radu, ovšem pozdě. Jeho
neznalost a důvěřivost ho stála 12 tisíc.

Pokud ani tohle nestačíte udělat a změnu si rozmyslíte později,
než je oněch 14 dnů, máte ještě poslední možnost a můžete od
smlouvy odstoupit do 15 ti dnů od zahájení dodávek elektřiny.

V létě dostali manželé nabídku ke vstupu do tzv. výběrového řízení. Smlouvu podepsali v domněnce, že se jedná o nějakou soutěž
v oblasti elektřiny, což si ale myslí většina takto oslovených lidí.
V říjnu přišel dopis, že na základě jejich přihlášky jim byl vybrán
pro dvě odběrná místa nový dodavatel, který bude dodávat elektřinu od 1. března 2019. Vůbec si neuvědomili že se jedná o ono
výběrové řízení, do kterého se v létě přihlásili a řekli – my žádnou
změnu nechceme. Nechcete? Zaplatíte. Za každé odběrné místo
6 tisíc, tedy 12. Vzali si půjčku a zaplatili, za důvěřivost v solidní jednání podomního prodejce, který úmyslně neřekl pravdu
a nevysvětlil. Šlo pochopitelně o důchodce.

Je to obdobné jako nákup zboží po internetu. Vyberu si zboží,
potvrdím objednávku, a až když objednané dostanu, tak se rozhodnu, zda jsem objednal správně a zboží mi vyhovuje. Teď jste
dostali elektřinu nejste s ní spokojení (s kvalitou podmínek), a tak
si ji přece nenecháte a od dodávek odstoupíte!
Takhle mělo být postupováno v popisovaném případě. Manželé
měli počkat do 1.března a pak říci „My Vás nechceme a odstupujeme od smlouvy“. Bylo by to bez sankce 12 000 Kč. Jenže o této
možnosti se téměř neví a šmejdi s tím počítají.

Považuji za správné připomenout zásady:

Každopádně – pokud máte pochybnosti o čemkoliv, zeptejte se
e-mailem na poradnasu@seznam.cz nebo telefonem na 732 755
788. Bezplatně.

Každý takový obchodník musí, opakuji musí, v dostatečném
předstihu potencionálnímu zákazníkovi říci – Chtěl bych k Vám
přijít, nabídnout Vám to a to a popřípadě sepsat s Vámi smlouvu.
Pak je na občanovi, zda dát k takové návštěvě souhlas či ne.

Ing. Makoň Jiří, DiS.
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Sbor Bratrské jednoty
baptistů ve Vikýřovicích
srdečně zve na

P

Květná neděle 14. dubna 2019
9.00 hod. – mše svatá, žehnání ratolestí
Zelený čtvrtek 18. dubna 2019
19.00 hod. – mše svatá, připomínáme si Poslední večeři Pána Ježíše,
při mši sv. umývání nohou, po mši sv. adorace v Getsemane do 22.00 hod.
Velký pátek 19. dubna 2019
Putování za pokladem – Buková hora
(půldenní výlet pro děti, odchod v 9.00 hod. od kostela)
15.00 hod. křížová cesta
19.00 hod. Velkopáteční obřady, zpívané pašije v provedení členů sboru,
po mši sv. bdění u Božího hrobu do 22.00 hod.
Bílá sobota 20. dubna 2019
8.00 – 14.00 hod. – otevřen kostel (bdění u Božího hrobu)
8.00 hod. – ranní chvály
21.00 hod. – Velikonoční vigilie
Neděle velikonoční 21. dubna 2019
Slavnost zmrtvýchvstání Páně
9.00 hod. – slavnostní mše svatá, žehnání pokrmů
Pondělí velikonoční 22. dubna 2019
9.00 hod. – mše svatá
Sobota 27. dubna 2019
17.00 hod. – velikonoční koncert chrámového sboru a jeho hostů
Neděle 28. dubna 2019
10.00 hod. velikonoční projížďka společně s Kulturním dědictvím údolí Desné

velikonoční
bohoslužby
Velký pátek
19. 4. v 18:00
Velikonoční neděle
21. 4. v 9:30

Srdečně zve Římskokatolická farnost Rapotín.

Modlitebna BJB, Šumperská 272
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Redakční komise obecního zpravodaje by chtěla jménem obce srdečně
poblahopřát všem občanům, kteří se
v příštích třech měsících dožijí významného životního jubilea. Tímto bychom také chtěli dát prostor
vám, občanům, kteří by chtěli na
stránkách Života obce poblahopřát
svým nejbližším. Chcete-li udělat
radost členům rodiny či svým přátelům a známým, kontaktujte redakci
zpravodaje na e-mailové adrese
Mart.Buchtova@seznam.cz. Další
číslo zpravodaje vychází 30. června
2019 (předem prosím zvažte, v kterém čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).
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Jiřina Bečková 88 let
Zdeněk Dohnálek 84 let
Magdalena Horká 96 let

K
Jarmila Beranová 70 let
Valeria Borseníková 87 let
Drahomíra Jelínková 88 let
Jiří Machola 70 let
Věra Urbanová 92 let

Č
Milada Holoušová 70 let
Božena Kernerová 83 let
Jaroslava Přikrylová 75 let
Jana Vinklerová 75 let

V

:

4. 5. 2019 – zájezd do olomouckého divadla na muzikál ZVONOKOSY. Cena 370 Kč.
Závazné přihlášky bude přijímat paní Květa Havlíčková ve vikýřovické knihovně od 22. 3.
až 10. 4. 2019.
21. 5. 2019 – zájezd pro seniory – Zámek Čechy pod Kosířem
- klasicistní zámek obklopený přírodně krajinářským parkem o rozloze 21,5 hektaru, který
patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě, je spjat se šlechtickým rodem
Silva-Tarouca, přítelem uměnímilovné hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes,
který Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849–1870.
- oběd v penzionu Mánes - prohlídka Muzea kočárů
Závazné přihlášky bude přijímat paní Květa Havlíčková ve vikýřovické knihovně od
29. 4. – 15. 5. 2019.
21. 9. 2019 – muzikál Čarodějka
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- výstava Velikonoce na Zámečku – 18. - 21. dubna od 13 do 17 hodin.
- výstava keramiky (květen)
- výstava květin a aranžování v rámci kácení máje a dětského dne (květen)

K
Během března, který je vyhlášen měsícem knihy a internetu, proběhlo čtení
žáků první třídy ZŠ Vikýřovice. Velice
dobrá spolupráce probíhá s mateřskou
i základní školou. Jako každý rok přicházejí mladší a starší žáci a společně
pokračujeme v celoročním projektu Pohádkové bytosti. Naši knihovnu také navštěvují děti z MŠ Loučná nad Desnou.
V knihovně opět proběhne velikonoční
tvoření, vyrábět přijdou maminky a děti.
Poděkování patří paní Daně Vondráčkové,
která zajišťuje materiál a inspiraci.
Srdečně bychom vás chtěli pozvat na přednášku Fotoshow Jiřího Sourala s názvem
Špicberky – Arktický ráj v knihovně 9. 5.
2019 od 18 hod. Vstupné činí 50 Kč.

Soutěž o nejlepší VELIKONOČNÍ MAZANEC, BERÁNKA
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 rámci „Velikonočního 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.

Vyhlášení výsledků bude ve středu 17. 4. 2019 v 17 hodin v ZŠ Vikýřovice.
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 době pondělí – středa – pátek 13 až 17 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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Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
4. a 18. dubna, 2., 16. a 30. května, 13. a 27. června
Kompozitní obaly
4. dubna
Biologicky rozložitelný materiál
Každý čtvrtek – vývoz hnědých nádob na BIO
Velkoobjemový kontejner na BIO – u nádraží – stálé stanoviště.
Náhradní svoz BIO odpadu za čtvrtek 25. dubna bude v sobotu 27. dubna.
Nebezpečný odpad – harmonogram svozu 27. dubna (sobota)
9.00 – 9.20 hod. u STS
9.25 – 9.45 hod. u prodejny NAZET
9.50 – 10.10 hod. ulice Sadová
10.15 – 10.35 hod. ulice Okružní (před Okály)
10.40 – 11.00 hod. u prodejny KAUM PLUS
11.05 – 11.25 hod. bývalé sídliště VÚCHS
11.30 – 11.50 hod. hostinec Pod Trámky
11.55 – 12.15 hod. u bývalé hasičské zbrojnice
13.15 – 13.35 hod. ulice Rybářská
13.40 – 14.00 hod. u Šeﬂů č. p. 441 – ulice Krátká
V rámci svozu nebezpečných odpadů je možné na stanoviště odložit také použitý jedlý olej v plastových lahvích.
Velkoobjemové kontejnery – harmonogram svozu
od 13. do 15. května (pondělí–středa)
od 15. do 17. května (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

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.
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Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
4
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kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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ramatických výhledů do širokého okolí.
Chata Erlina, kde jsme byli ubytovaní, je pro nás ideální hlavně
svou polohou blízko pod svahy, ale nabízí také dostatek soukromí
pro naše mladší žáky, kteří si mohou nerušeně odpočinout od náročného výcviku. Podvečery trávili žáci plněním úkolů a soutěží
v programu Piráti z Hynčic. A protože byli úspěšní, společnými
silami objevili poklad, o který se všichni podělili.
Myslím, že letošní lyžák se vydařil a už se těšíme na ten příští.
Sportu zdar!

–A

Mgr. Lucie Sojková

D
Pod taktovkou šaška VIKIHO se uskutečnil Dětský pyžamový (maškarní) karneval. Děti tancovaly, soutěžily a bavily se.
Vybrat nejlepší masku bylo vždy velice těžké, proto jsme se
rozhodli letos pro pyžamový karneval. Sladkou odměnu získaly
všechny děti, které přišly jak v pyžamu, tak jakékoliv masce.
Vystoupila zde děvčata z kroužku SK – D.V. Šumperk, který
sídlí na Welly Relax v Šumperku. Tento klub vede a připravuje
Denisa Vénosová. Závodí po celé České republice. Mezi jejich
nejlepší výsledky patří opakovaná reprezentace a umístění na
Mistrovství České republiky, ﬁnálové soutěže např. Česko-Slovenská Tip sport Miss Aerobik atd.

Poslední lednový den v naší škole patřil ukončení prvního pololetí
a rozdávání vysvědčení. Ale čtvrtek 31. 1. 2019 byl také dnem,
kdy jsme se opět sešli při realizaci celoročního projektu Děti světa. Naším cílem bylo zjistit, jak žijí děti v různých částech Asie.
V úvodní prezentaci se žáci dozvěděli informace o přírodních zajímavostech tohoto kontinentu. Snažili se rozpoznat, z jaké země
jsou asijské děti na fotograﬁích. Získali také představu o tom, jak
vypadají školy v různých oblastech – v Himalájích, v Japonsku,
v Indii atd. Pro mnohé bylo smutným zjištěním, že v Asii žije
mnoho chudých dětí, které místo vzdělávání musí pracovat. Žáci
se potom rozešli do svých tříd, kde se snažili téma projektu zpracovat. Vyzkoušeli si např. psát čínské znaky, skládat origami,
tvořit návrhy pro zdobení henou, kreslit čínské draky a oděvy
typické pro asijské obyvatele. Jak se to žákům povedlo, můžete
vidět na chodbách naší školy.
Mgr. Jitka Brzobohatá

L
Na závěr čekala na děti dětská tombola. Na všechny se dostalo. Musíme poděkovat všem sponzorům, kteří pro děti připravili pěkné dárky a obci Vikýřovice, která akci spoluﬁnancovala
(seznam sponzorů naleznete na webových stránkách školy
– www.zsvikyrovice.cz).

A
5. 4. 2019 – Zápis do 1. ročníku – 12–17 hodin v ZŠ Vikýřovice
17. 4. 2019 – Velikonoční jarmark – 16–18 hodin, Soutěž
o nejlepší velikonoční cukroví
24. 4. 2019 – Sběr papíru – 15–16.30 hodin před školou
Pokud máte zájem o odvoz papíru, kontaktujte nás na tel.
583 216 797 nebo 604 447 871.
6. 5. 2019 – Zápis do MŠ
Červen 2019 – Vyhodnocení celoročního projektu Děti světa
21. 6. 2019 – Rozloučení se školním rokem

Třicet jedna žáků od první do páté třídy se v době od 18. do
22. února zúčastnilo lyžařského výcviku v Hynčicích pod Sušinou. Letos nám počasí přálo. A tak si žáci užívali nejen výborně
upravených sjezdovek, kde si zdokonalovali své lyžařské umění
pod vedením vyškolených instruktorů, ale také krásných pano5
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KRITÉRIEA PRO PŘIJÍMÁNÍ
DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vikýřovice, okres Šumperk stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165
odst. 2 písm. B) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro mateřskou školu – MŠ Zámecká 97 a MŠ Ke Splavu 318, Vikýřovice.
I.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je vždy přednostně přijat uchazeč rok před nástupem povinné školní docházky a uchazeč s odkladem školní docházky.
II.
Jestliže uchazeč není přijat na základě kritéria v bodu I., pak jsou při posuzování uchazeče
použita následující kritéria. Přednostně je přijat uchazeč s celkovým vyšším počtem bodů.
Bodové
ohodnocení

Okamžik, ke kterému se
posuzuje splnění kritérií

celodenní
5 let
4 roky
3 roky
2 roky a méně

3 body
5 bodů
4 body
3 body
2 bodů

Školní rok 2019/2020
Školní rok 2019/2020
Školní rok 2019/2020
Školní rok 2019/2020

trvalé bydliště Vikýřovice
– zákonného zástupce dítěte

6 bodů

Ke dni vydání rozhodnutí

Kritérium
Docházka
Věk dítěte

Bydliště

Dítě musí být řádně proočkováno.
Pokud budou splněna všechna kritéria a dojde k rovnosti bodů, o pořadí rozhoduje věk
dítěte – datum narození.
Děti, jejichž zákonní zástupci mají trvalé bydliště mimo obec Vikýřovice, budou do MŠ
zařazeni jen v případě volné kapacity.
Ve Vikýřovicích 4. 3. 2019
Mgr. Danuše Jílková, ředitelka ZŠ a MŠ Vikýřovice

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

ZŠ a MŠ
Vikýřovice

ZÁPIS

DO 1. TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
SE KONÁ

5. 4. 2019
od 12.00 do 17.00 hodin
V BUDOVĚ

ZŠ VIKÝŘOVICE

Vezměte s sebou Váš občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Více informací o ZŠ naleznete na
www.zsvikyrovice.cz.

Spolek rodičů a přátel
ZŠ Vikýřovice
Vás co nejsrdečněji zve na

Vážení rodiče budoucích prvňáčků. Vaše děti čeká v tomto roce významná událost.
V září 2019 zahájí školní docházku. Zápis do první třídy proběhne v pátek 5. 4. 2019
v době od 12–17 hodin v ZŠ Vikýřovice.
Nabízíme Vám:
výuku anglického jazyka od 1. ročníku
výuku hry na ﬂétnu
výuku informatiky od 3. ročníku
zaměření na environmentální výchovu
celoroční projekty
individuální přístup k dětem
kvalitní moderní a zajímavou výuku, projektové vyučování
stabilní, empatický a tvůrčí pedagogický sbor
pravidelné plavecké a lyžařské výcviky
pestrou nabídku zájmových kroužků
V případě zájmu o odklad školní docházky, doloží zákonný zástupce dítěte žádost
i s doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa v době zápisu.
K zápisu můžou přijít i děti mladší (narozené do konce června 2014), jejichž rodiče
se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 k plnění
ění
povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
ní.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 k plnění povinné školní docházky jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
ení
a dětského lékaře (tzn. oba dokumenty).
U zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
e.
Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se těší pedagogové ZŠ a MŠ Vikýřovice. Více inforormací na www.zsvikyrovice.cz.
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VELIKONOČNÍ
JARMARK,
který se bude konat ve

středu 17. 4. 2019
od 16 – 18 hodin.
Program:
PRODEJ VELIKONOČNÍCH
VÝROBKŮ
PLETENÍ POMLÁZEK
MALOVÁNÍ VAJÍČEK
ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
TVOŘENÍ VÝROBKŮ
NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Občerstvení
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Ze života dobrovolných spolků
Z
Plán činnosti Zdravotnického spolku v roce 2019
Leden – Tříkrálová sbírka

Měsíc leden byl pro Vikýrek plný změn. Odstartovali jsme nové
kroužky, nastoupily nám nové lektorky a Vikýrek se malými
krůčky dostával opět do zaběhlých kolejí.
Díky novému projektu, který měl Vikýrek možnost získat v uplynulém roce 2018 z Nadace Sirius, máme nyní možnost podpořit
aktivity, mezi něž patří psychologická Poradna RC Vikýrek
a řada vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi.
Mezi nové a velmi zajímavé akce patří pravidelné minibesedy –
Otevřené kruhy, které jsou vedeny velmi zkušenou mentorkou,
která působí i v Poradně pro ženy a dívky v Šumperku.
Taktéž psychologická Poradna RC je vedena velmi příjemnou,
mladou psycholožkou, která má řadu zkušeností z jiných mateřských center. Jsme velmi rádi, že Vikýrek může nabídnout něco
nového a pomoci tak rodinám v případě nesnází.
Nezapomínáme na naše tradiční akce, mezi něž patří Jarní bazárek, který pro tentokrát budeme pořádat v Areálu zdraví ve
Velkých Losinách, předporodní kurzy pro nastávající maminky.
Také se můžete těšit na přednášku pana Mgr. Milana Studničky,
který poradí rodičům, jak říci dítěti, co se nám líbí a co ne, kde
jsou správné hranice a také napoví, jak se vyvarovat nejčastějších chyb v přístupu k dítěti.
Velkou výzvou je pro nás uspořádání závodu kočárků Strolleringu, které probíhají 14. dubna 2019 po celé ČR a Slovensku ve více jak 31 městech. Cílem tohoto závodu je charitativní
sbírka, výtěžek ze startovného, který bude věnován pro 2,5letou
Lucinku, která se narodila jako slepá a bohužel odkázaná na
vozíček a intenzivní péči maminky. Rádi bychom touto cestou
pomohli rodině zajistit potřebnou péči.
Budeme moc rádi, pokud přijdete a podpoříte závodníky na startu a dobrý záměr této akce.

Únor – Beseda o cestě po Ázerbajdžánu na kole s Radomírem
Čížkem z Vikýřovic (přesunuto na podzim)
Březen – První jarní pěší výlet – ze Starého Města na novou
rozhlednu Králičák u Hynčič pod Sušinou
Duben – Hra za pokladem v okolí obce pro děti z Vikýřovic
Květen – pěší výlet na rozhlednu na Štvanici na Rýmařovsku
- zapojení do akce Kácení máje v obci
Červen – turistický výlet na hory – z Ramzové přes Obří skály na
Šerák a přes Keprník a Vřesovou studánku na Červenohorské sedlo
- soutěž pro děti Základní školy Vikýřovice v poskytování první
pomoci
Srpen – společná návštěva zámku Velké Losiny s prohlídkou
a návštěva zámecké cukrárny
Září – turistický výlet na hory z Karlovy Studánky přes kaskády
Bílé Opavy na Ovčárnu a přes Švýcárnu a Petrovku do Kout
Říjen – vycházka do okolí obce s opékáním špekáčků (malá přehrada u Tulinky v Rapotíně)
Listopad – beseda se zdravotní nebo sociální tématikou pro občany
Zdravotnický spolek zve srdečně občany z Vikýřovic a z okolních
obcí, aby se s námi zúčastnili pořádaných akcí a sdíleli s námi
zážitky z putování a zdravotní osvěty.

Budeme se těšit na viděnou s Vámi.
Tým RC Vikýrek

Z

SDH V

2. března jsme v KKC Rapotín přichystali
pro naše i přespolní spoluobčany hasičský
ples. Po dlouhé době jsme opustili zázemí
sokolovny v Novém Malíně a přestěhovali
jsme se do větších prostor. Věříme, že to
byl správný krok a předběžné ohlasy lidí to
potvrzují. Lepší dostupnost, větší taneční
parket, možnost podávání více druhů teplého jídla. To je jen stručný výčet kladů sálu
v Rapotíně. I přesto budeme na Nový Malín
vzpomínat. Král je mrtev, ať žije král – ples
je za námi a už se pomalu začíná chystat
májka. Věříme, že nás opět podpoříte velkou účastí.
Čeká nás:
13. 4. 2019 – sběr železného šrotu
18. 5. 2019 – okrsková soutěž
25. 5. 2019 – kácení máje

7

F
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Koncem června členové Spolku Fun4Dogs
vystoupili ve Vikýřovicích na fotbalovém
hřišti na Dětském sportovním dni. Předvedli přítomným ukázku své práce s pejsky, zejména různé triky a zkrácený agility
parkur. Ukázali jsme i sportovní disciplínu
dogfrisbee.

Na začátku července někteří členové našeho spolku absolvovali agility soustředění
pod vedením mezinárodní trenérky Lucie
Kotáskové. Trénink byl věnován hlavně
přípravě na nadcházející závody.
V polovině července Adéla Havlíčková
s fenami Ayou a Zuli hájily barvy naší
země na otevřeném Mistrovství Evropy dětí a mládeže v Holandsku. S fenkou Zuli se umístila na skvělém 2. místě
v jednotlivcích v kategorii juniorů a s fenkou Ayou se stala Mistryní Evropy 2018
v družstvech kategorie large.
V srpnu 2018 se všichni členové zúčastnili letního agilitního tábora pod vedením
zkušené trenérky Anety Grygarové v Morava kempu v Mohelnici. I když bylo velké horko, tak všichni pejsci zvládli nástrahy záludných tratí perfektně.
8. až 9. září se konalo Mistrovství ČR mládeže v agility v Trutnově, kde Adéla Havlíčková s fenou Ayou získaly titul 2. vicemistryně ČR v agility v kategorii large jednotlivců a 4. místo obsadila v kategorii družstev
společně s Anetou Fricovou, která závodila
s fenou Dreamkou. Dospělí měli své mistrovství v Přerově ve dnech 22. až 23. září.
Adéla Havlíčková získala s fenkou Ayou titul 2. vicemistra ČR družstev large.
Naše členka Darina Rýznarová se se svou
fenkou Lexou věnují i novému psímu
sportu Nosework a v roce 2018 získaly titul Master of nosework Z.
I v roce 2018 jsme zorganizovali kurz pro
začátečníky, kteří se pro tento sport zcela
nadchli a rozhodli se agility věnovat v našem spolku i nadále.
Za Spolek Fun4Dogs
Olga Havlíčková, předseda

TJ S

V

Již je ukončena zimní příprava našich fotbalistů a jarní část může začít v plném
proudu. Do jarní části sezóny vstupuje naše „Áčko“ s jasným cílem, a to získat titul
Okresního přeboru. Do jarní části se podařilo získat několik posil. Zimní příprava
pro muže byla ve znamení soustředění v Loučné nad Desnou a bylo ukončeno přátelským utkáním proti Staré Vsi u Rýmařova, na umělé trávě v Šumperku. Přípravná
utkání na umělé trávě v Šumperku: Vikýřovice – Stará Ves u Rýmařova 6:2, Vikýřovice – Doloplazy 5:2. V plném proudu jsou přípravy na letní soustředění mladých
fotbalistů, kdy toto proběhne v měsíci červnu 2019 v areálu tábora Černý potok,
pod vedením Mgr. Romana Lipavského. Toto třídenní soustředění bude zaměřeno
na sportovní soutěže a v plánu jsou přátelská utkání s místními oddíly. Od dubna
začínají venkovní tréninky pro všechny věkové kategorie v úterý a čtvrtek od 16.30
hodin na fotbalovém hřišti Vikýřovice. Nové zájemce samozřejmě přijímáme a můžou se přijít podívat na naše tréninky a domluvit se s trenéry na dalším postupu.
Dne 26. 1. 2019 proběhl v tělocvičně ZŠ Vikýřovice Zimní sportovní den určený pro
hráče a rodiče fotbalistů TJ Sokol Vikýřovice. Po zahájení starostou obce Václavem
Mazánkem proběhl den plný soutěží a sportovního klání. Soutěžilo se mimo jiné ve
fotbalových dovednostech, přetahování lanem, fotbalu a podobně. Na tento sportovní
den plný pohody přišlo asi 70 účastníků.
Poděkování: Výbor TJ Sokol Vikýřovice, trenéři a hráči touto formou děkují obci
Vikýřovice za pořízení světelné výsledkové tabule, která po instalaci bude sloužit
všem fanouškům na sportovišti obce. Jsme rádi, že obec vyslyšela volání a žádost
fanoušků k pořízení tabule.
Přehled utkání jarní části (utkání se mohou do uzavření systému měnit)
M

–O

30. 3. 2019, 15.00 – FC Rovensko z.s. – TJ Sokol Vikýřovice
06. 4. 2019, 15.30 – TJ Sokol Vikýřovice – TJ Tatran Moravičany
20. 4. 2019, 16.00 – TJ Sokol Vikýřovice – TJ Sokol Jestřebí
27. 4. 2019, 16.00 – TJ Spartak Loučná n. Des. – TJ Sokol Vikýřovice
04. 5. 2019, 16.30 – TJ Sokol Vikýřovice – TJ Jiskra Oskava
08. 5. 2019, 16.30 – TJ Sokol Vikýřovice – Petrov nad Desnou
11. 5. 2019, 16.30 – TJ Sokol Bratrušov – TJ Sokol Vikýřovice
18. 5. 2019, 17.00 – TJ Sokol Vikýřovice – TJ Sokol Hrabišín
26. 5. 2019, 15.30 – FC Juventus Mohelnice – TJ Sokol Vikýřovice
01. 6. 2019, 17.00 – TJ Sokol Vikýřovice – FK Úsov
08. 6. 2019, 16.30 – TJ Sokol Brníčko – TJ Sokol Vikýřovice
15. 6. 2019, 17.00 – Lesnice B – TJ Sokol Vikýřovice

S

–O

M

–O

06. 4. 2019, 13.30 – Lesnice – Vikýřovice
13. 4. 2019, 13.00 – Vikýřovice – PETROV–SOBOTÍN
20. 4. 2019, 13.00 – Vikýřovice – Sudkov
27. 4. 2019, 14.00 – Loštice – Vikýřovice
04. 5. 2019, 13.00 – Vikýřovice – Nový Malín
12. 5. 2019, 14.30 – Leština – Vikýřovice
18. 5. 2019, 13.00 – Vikýřovice – Rapotín
25. 5. 2019 – Velké Losiny – Vikýřovice
01. 6. 2019, 13.00 – Vikýřovice – ŠTÍTY

06. 4. 2019 – Ruda – Vikýřovice
20. 4. 2019, 11.30 – Vikýřovice – Nový Malín
27. 4. 2019, 14.00 – Loučná – Vikýřovice
04. 5. 2019, 11.30 – Vikýřovice – Bludov
11. 5. 2019 – Horní Pomoraví – Vikýřovice
18. 5. 2019, 11.30 – Vikýřovice – Bratrušov
25. 5. 2019, 10.00 – Rapotín – Vikýřovice
01. 6. 2019, 11.30 – Vikýřovice – Staré Město

S

M

–O

06. 4. 2019 – Staré Město – Vikýřovice
13. 4. 2019, 10.00 – Vikýřovice – Hrabišín
20. 4. 2019, 10.00 – Libina – Vikýřovice
27. 4. 2019, 10.00 – Vikýřovice – PETROV–SOBOTÍN
04. 5. 2019, 10.00 – Vikýřovice – Nový Malín
11. 5. 2019 – Bludov – Vikýřovice
18. 5. 2019, 10.00 – Vikýřovice – Horní Pomoraví
25. 5. 2019 – Postřelmov – Vikýřovice
01. 6. 2019, 10.00 – Vikýřovice – Velké Losiny

–O

06. 4. 2019 – Šumperk „C“ – Vikýřovice
13. 4. 2019, 09.00 – Vikýřovice – Obědné
20. 4. 2019, 09.00 – Vikýřovice – Nový Malín
27. 4. 2019 – Velké Losiny – Vikýřovice
04. 5. 2019, 09.00 – Vikýřovice – Bludov
11. 5. 2019 – Horní Pomoraví – Vikýřovice
25. 5. 2019 – Staré Město – Vikýřovice
01. 6. 2019, 09.00 – Vikýřovice – Šumperk „B“

Život obce. Zpravodajský čtvrtletník obce Vikýřovice, www.vikyrovice.cz. Vychází jednou za tři měsíce. Zdarma. Náklad 850 výtisků.
Vydavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, IČO: 00635898. Redakční komise: Bc. Martina Buchtová, Mgr. Danuše Jílková,
Irena Kučerová. Příspěvky a náměty redakci zasílejte na e-mailovou adresu Mart.Buchtova@seznam.cz.
Termín příští uzávěrky je 10. června 2019. Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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