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V
Dne 17. května jsm e př ivíta li do obc e Vikýř ovic e 17 dě tí.
15.30 – zleva
Ema Hudcovská,
Adam Drtil,
Alois Sigmund,
Lucie Chytilová,
Jaroslav Dudek,
Tobias Provazník,
Matějj Klímek

17.00 – zleva
Daniel Jurčíček,
Justýna Jílková,
Alžběta Hrochová,
Šimon Klodziński,
Amálie Citovská,
Nela Kociánová,
Klaudie Štětinová,
Maxim Šula,
Nikola Kalinová,
Marie Vojáčková
j
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P
Na základě smlouvy o poskytnutí dotace se Olomoucký kraj zavázal poskytnout Obci Vikýřovice dotaci ve výši 13.800 Kč za
účelem pořízení 1 kusu přenosného přetlakového ventilátoru pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů.

V roce 2019 získala obec Vikýřovice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů dotace na pořízení dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním. Vítězným dodavatelem automobilu
Volkswagen Crafter je společnost ZHT Group s.r.o., Hranice.
Celkové výdaje: 1 421 750 Kč
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS: 450 000 Kč
Olomoucký kraj: 100 000 Kč
Vlastní zdroje obce: 871 750 Kč

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace se Olomoucký kraj zavázal poskytnout Obci Vikýřovice dotaci ve výši 10.000 Kč na
podporu celoroční činnosti keramické dílny a Galerie Zámeček.
Ing. Ivana Pospíšilová

R

Práce na celém projektu plynule pokračují. Na území naší obce bylo provedeno kácení pobřežních porostů v nejnutnější míře a zajištění stromů, které byly zakomponovány do výsledných terénních úprav.
V převážné části nově zahajovaných staveb na území obce jsou již provedeny skrývky ornice. Ve výstavbě jsou zdi a další součásti
protipovodňových opatření. V protipovodňovém parku č. 2 u Červeného
dvoru na území naší obce probíhají práce na rybochodném zařízení.
Nově budovaný most přes Desnou na ulici U Hájenky má již vybudovány
břehové pilíře a jsou provedeny přípravné práce pro další výstavbu.
Celý průběh prací nasvědčuje tomu, že se po novém mostě projedeme
v oznámeném termínu.
Staveniště je
rozsáhlé a bohužel i různě
přístupné. Platí
zde však všeobecný zákaz
vstupu na staveniště v celém
rozsahu stavby.
Přes veškerou
snahu zhotovitelů o označení zákazů a budování zábran se objevují zvědavci, kteří se tímto neřídí. Neuvědomují si, že pohyb po staveništi pro
neznalé s sebou nese velké riziko vzniku úrazu. Ještě jednou se obracíme
na občany obce, aby své děti, návštěvy a pod, upozornili na to, že staveniště není korzo ani dětské hřiště, ale platí zde zákaz vstupu.

I
Rekonstrukce koryta potoka v obci Vikýřovice
Cena stavby: 679 345 Kč
Realizace stavby: 04/2019 – 06/2019
Stavbu provádí firma: Ekozis spol, s.r.o., Na Křtáltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Jedná se o rekonstrukci „Požárního potoka“ protékajícím intravilánem obce.

Vikýřovice – rekonstrukce místní komunikace a asfaltová plocha
Cena stavby: 692 321 Kč
Realizace stavby: 05/2019 – 07/2019
Stavbu provádí firma: Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Jedná se o rekonstrukce místní komunikace ul. Příčné
a asfaltové plochy v areálu Sportovního centra
pokračování na str. 3
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dokončení ze str. 2

Dodávka herních prvků na dětském hřišti ul. Rybářská
Cena stavby: 208 604 Kč
Realizace stavby: 04/2019 – 06/2019
Stavbu provádí firma: Yggdrasilmont s.r.o., Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1
Stávající hrací prvek ze smrkového dřeva bude odstraněn a nahrazen novým herním
prvkem z akátového dřeva.

Vikýřovice – rekonstrukce chodníků, zastávkový přístřešek
Cena stavby: 672 772 Kč
Realizace stavby: 06/2019 – 09/2019
Stavbu provádí firma: SART – stavby a rekonstrukce a.s.,
Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
Jedná se o předláždění stávajícího chodníku na ul. Rapotínská.
Nová autobusová zastávka bude na ul. Petrovská (u vlakového nádraží)

V

Pavel Rýznar

E

V
24. a 25. května 2019

Počet osob zapsaných do seznamu voličů celkem:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů celkem:

1860
552
552
550

Volební účast: 29,68 %

POŘADÍ PODLE POČTU ZÍSKANÝCH HLASŮ
Název politické strany, politického hnutí nebo koalice

% z celkového počtu hlasů

ANO 2011

21,82

Občanská demokratická strana

16,91

STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09

16,00

Česká pirátská strana

12,36

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

8,00

KDU-ČSL

5,45

Komunistická strana Čech a Moravy

5,27

Ostatní

14,19

Celkem

100,00
Zpracoval: Obecní úřad Vikýřovice, Pospíšilová Jarmila

P

1.

2020

S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes
označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování
proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za
nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20–100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou
je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné
čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za
týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120–450 Kč a závisí na typu čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu
cca 300–550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované
zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě
zaběhnutí.
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UPOZORNĚNÍ
Žádáme řidiče
motorových
vozidel,
aby dodržovali
předepsanou
rychlost v obci.
Za slušné řidiče
děkujeme.

Z kulturního života obce / Obec informuje

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.
Chce te-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. září 2019 (předem prosím
zvažte, v kterém čísle by bylo
nejvhodnější poblahopřát vašim
blízkým).

Z

Č
Josef Bryx 70 let
Miroslava Jersáková 88 let

S
Jiřinka Jelinková 86 let
Marie Mihulková 81 let
Marie Neumannová 75 let
Jarmila Ňorková 70 let
Věra Ptáčková 87 let

Z
Alžběta Bischofová 86 let
Olga Draňová 80 let
Vladimír Linhart 81 let
Dušan Oravec 84 let
Lubomír Vlček 82 let

S
Obecní úřad ve spolupráci s Kulturní a sociální komisí
při Radě obce Vikýřovice vyzýval všechny zdatné pekařky, pekaře, cukrářky a cukráře, zkrátka všechny, co mají
šikovné ruce a rádi pečou, k účasti v soutěži „O nejlepší
VELIKONOČNÍ CUKROVÍ“. Ve středu 17. 4. 2019 byla
soutěž v rámci „Velikonočního jarmarku“ vyhodnocena.
Porota rozhodla o vítězi. Vyhrály medové řezy od rodiny
Kabourkových. Na druhém místě se umístily košíčky od
paní Mokošové a na třetím místě skončily bílkové sušenky
s ořechy od paní Kocurkové. Výsledky soutěže i s fotograﬁemi a recepty naleznete na www.zsvikyrovice.cz. Ceny
věnovala OBEC Vikýřovice.

Kulturní a sociální komise při Radě obce Vikýřovice i pro letošní rok připravila zájezd pro seniory. Tentokrát jsme se v květnu
vypravili do Čech pod Kosířem. Zde jsme dopoledne navštívili
zámek. Před prohlídkou zámku jsme měli možnost si prohlédnout
výstavu obrazů malíře Josefa Mánesa, který velmi často tento zámek navštěvoval. Zámek je zpřístupněn veřejnosti od roku 2016
a komentovaná prohlídka zámku trvala asi hodinu. K zámku patří
přilehlý park a nejvíce nás v něm zaujal žabí koncert. V penzionu Mánes nás čekal velmi chutný oběd. Po krátkém odpočinku
jsme se přemístili do Muzea kočárů. Toto muzeum nás všechny
uchvátilo svou expozicí kočárů, které spolek nadšenců nejen vykupuje, ale zdárně znovu svou mravenčí a přesnou prací uvádí do
původního stavu. Za to jim patří neskutečný obdiv a poděkování.
Tyto kočáry byly použity v našich českých pohádkách a také v několika zahraničních historických ﬁlmech. Muzeum stojí opravdu
za zhlédnutí. Počasí nám celkem přálo, déšť nás přivítal až při
návratu domů. Zájezdu se zúčastnilo 40 seniorů a všichni byli
spokojeni.
Letochová Jana
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Ve dnech 18. – 21. dubna 2019 proběhla již tradičně výstava Velikonoce na Zámečku ve Vikýřovicích s tvořivou dílnou, kterou
uspořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín ve spolupráci s obcí Vikýřovice. Návštěvníci si mohli prohlédnout velikonoční dekorace a inspirovat se nápady členek zahrádkářského
svazu a v případě zájmu si vytvořit vlastní dekorace v probíhající tvořivé dílně.

V
23. května 2018 se příznivci keramiky sešli v Galerii Zámeček na vernisáži výstavy keramických kroužků. Každoročně si zde návštěvníci výstavy mohou prohlédnout a obdivovat výrobky dětí i dospělých, kteří navštěvují kurzy keramiky.

V
Již čtvrtým rokem se v rámci kácení máje uskutečnila Jarní výstava květin
a aranžování ve sklepních prostorách Galerie Zámeček. Výstavu každoročně
pořádá Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín ve spolupráci s obcí Vikýřovice. Společně s touto výstavou si návštěvníci mohli prohlédnout také výstavu keramických výrobků. Dle zápisů návštěvníků v pamětní knize se obě výstavy velice líbily.

K
V dubnu bylo do knihovny zapůjčeno 30 knih z výměnného fondu a zakoupeno 20 nových knih
pro dospělé a mládež. Knihovnu pravidelně navštěvují žáci ZŠ s paní učitelkou, kteří zde mají
společnou hodinu čtení a radí si, jak postupovat při výběru knihy. Děti tráví v knihovně volný čas
kreslením a hraním her na počítači.
Jako každý konec školního roku i letos proběhne v knihovně pasování čtenáře 1. ročníku ZŠ a rozloučení s žáky 5. ročníku ZŠ Vikýřovice.
Ráda bych poděkovala rodičům s malými dětmi, kteří knihovnu navštěvují a dětem knihy půjčují.
Po dobu prázdnin bude knihovna otevřena v pondělí, středu a pátek od 13 do 17 hodin.
Všem čtenářům přejeme pěkné léto.
Květoslava Havlíčková

PROGRAM FESTIVALU
jóga, power jóga, hormonální jóga, čchi kung,
port de bras, acrobatic jóga, muzikoterapie,
psychofonetika, homeopatie/bachovky,
zdravé občerstvení a spoustu dalšího

Program bude probíhat souběžně na dvou místech
(tělocvična a jídelna ZŠ Vikýřovice), vybírat tedy
bude z čeho. Postupně budeme zveřejňovat informace
o lektorech a jejich lekcích, abyste věděli, na co se
můžete těšit. Program je stále ještě v pohybu, proto si
dovolujeme vyhradit jeho změnu.

TĚLOCVIČNA
8.30
8.40 - 9.40

ZAHÁJENÍ
ALENA DITRICHOVÁ
dynamické plynutí asán
9.50 - 10.50 MÍŠA ŠABO port de bras
11.00 - 12.30 MICHAL STRATIL čchi kung
přestávka na oběd 12.30 - 13.00
13.00 - 14.20 BOHDANA ŠILAROVÁ
muzikoterapie
14.30 - 16.00 MICHAL HANÁK a ZORKA UHROVÁ
párová akrobacie - jóga
16.10 - 17.30 LENKA ZIMÁČKOVÁ jóga

JÍDELNA

21. ZÁŘÍ 2019
ZŠ VIKÝŘOVICE 8,30 - 17,30 HOD.
Vstupné 700 Kč (500 Kč do 30.6./senioři +65 let)

VSTUPENKY A INFORMACE:
www.jogajinak.cz
fb: JogaJinak

8.40 - 9.40

EVA ŠRÁMKOVÁ vědomé
vstávání (psychofonetika)
10.00 - 11.00 MARKÉTA MINÁŘOVÁ
Bachovy esence
11.10 - 12.20 pranájáma, relaxace, meditace
přestávka na oběd 12.30 - 13.00
13.00 - 14.30 EVA ŠRÁMKOVÁ hormonální jóga
pro ženy, antistresové techniky (pro všechny)

15.00 - 16.00 BOHDANA ŠILAROVÁ, EVA
ŠRÁMKOVÁ mantra jóga (zpěv manter, ÓM)
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T
Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
11. a 25. července, 8. a 22. srpna, 5. a 19. září
Kompozitní obaly
11. července
Biologicky rozložitelný materiál
Každý čtvrtek – vývoz hnědých nádob na BIO
Velkoobjemový kontejner na BIO – u nádraží – stálé stanoviště.
Nebezpečný odpad:
14. září (sobota)
Harmonogram svozu:
09.00 – 09.20 hod. u STS
09.25 – 09.45 hod. u prodejny NAZET
09.50 – 10.10 hod. ulice Sadová
10.15 – 10.35 hod. ulice Okružní (před Okály)
10.40 – 11.00 hod. u prodejny KAUM PLUS
11.05 – 11.25 hod. bývalé sídliště VÚCHS
11.30 – 11.50 hod. hostinec Pod Trámky
11.55 – 12.15 hod. u bývalé hasičské zbrojnice
13.15 – 13.35 hod. ulice Rybářská
13.40 – 14.00 hod. ulice Krátká
V rámci svozu nebezpečných odpadů je možné na stanoviště odložit také použitý jedlý olej v plastových lahvích.
Velkoobjemové kontejnery – harmonogram svozu
od 30. září do 2. října (pondělí–středa)
- ulice Sadová
- parkoviště před prodejnou NAZET
- u provozovny VERNER MOTOR

R

od 2. do 4. října (středa–pátek)
- ulice Krátká
- u bývalé hasičské zbrojnice
- u bývalého sídliště VÚCHS (parkoviště)
- ulice K Desné

–

?

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel
nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí
ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít
více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, jakými jsou kovy,
plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, a bude tak možné omezit spotřebu surovin
z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění přírody, ke
kterému by mohlo dojít, pokud by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či
do podzemních vod.
Obyvatelé naší obce mohou nefunkční světelné zdroje zdarma 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) nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších
elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela zdarma.
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na více než 4400 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po
celé České republice zřídila, a to bez ohledu na místo trvalého bydliště. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami,
ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
P

V

Druhou květnovou neděli měly svátek všechny naše maminky.
A tak pro ně děti z oddělení Rybiček a Žabiček připravily krátké
pásmo básniček a písniček jako poděkování za jejich lásku. Velkou radost měli zejména předškoláci, kteří se těšili, jak maminkám zahrají divadelní hudební pohádku Zlatovláska.

„D

V letošním roce naše škola pracovala na projektu „Děti světa“.
Chtěli jsme žákům přiblížit, jak žijí děti po celém světě. Žáci
naší školy se seznámili s kontinenty a jejich významnými zeměmi. Dále jsme si vyprávěli o kultuře, zajímavostech, gastronomii
a o rozdílech ve školních vzdělávacích systémech u nás i v zahraničí. Žáci si uvědomili, že ne každé dítě ve světě, žije jednoduchý
a šťastný život. V průběhu roku jsme besedovali s lidmi, kteří žili
a pobývali v Německu, Rakousku, Turecku a také v Kambodži.

Nezapomněli jsme ale ani na tatínky, pro ně – ke Dni otců – bylo
na zahradě naší mateřské školy Zámeček připraveno sportovní
odpoledne s názvem Táta v akci. Na šesti stanovištích dokázali,
že i oni jsou moc šikovní. Všem tatínkům patří velké poděkování.
Radmila Beranová

J

“

MŠ K S

Jarní období přišlo i k nám do MŠ Ke Splavu, kdy nás navštívil
velikonoční zajíček se svými úkoly. Děti byly šikovné, zadané
úkoly splnily, tak si mohly najít na školní zahradě poklad, který
jim tam zajíček schoval.

Ve školce jsme také pilní jako včeličky. Upekli jsme velikonoční perníčky, připravili jsme besídku pro maminky k svátku,
navštívila nás paní Drozdová s ukázkou výcviku asistenčních
psů, dokonce k nám do MŠ přijelo policejní vozidlo a děti měly
možnost si ho prohlédnout. Policista pan Vojáček jim pověděl,
co vše obnáší práce policisty, a ukázal, co ke své práci potřebuje.
Tímto panu Vojáčkovi děkujeme.

Dne 6. 6. 2019 jsme ukončili náš projekt vystoupením dramatického kroužku, pod vedením paní učitelky Gabriškové, s japonskou pohádkou Nejkrásnější vějíř. Pěvecký sbor, pod vedením
paní učitelky Brzobohaté, vystoupil s písněmi a tanci z celého
světa. Žáci z kroužku aerobik, pod vedením paní učitelky Sojkové, vystoupení ukončili nádherným vystoupením. Po skončení
vystoupení měli žáci a rodiče možnost ochutnat pokrmy z různých zemí světa. Nechyběla kuchyně našich sousedů – Slováků,
ale ani kuchyně ostatních vzdálených zemí – Německo, Španělsko, Japonsko, Vietnam a Saudská Arábie. Velký úspěch sklidila
čokoládová fontána s ovocem. Plně věříme, že se nám projekt
vyvedl a žáky a všechny přítomné moc bavil. Děkujeme rodičům, kteří občerstvení připravili.

Tereza Smoroňová

Mgr. Blanka Gabrišková
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čtyřiceti. V parku jsme si také mohli odpočinout. K dispozici je
zde několik relaxačních zón a občerstvení. Celý park je osázen
květinami, které dotváří jeho krásné uspořádání. Žáci byli nadšení a mnozí z nich u sebe objevili talent pro fotografování. Samozřejmě jsme nezapomněli na nákup suvenýrů a dárečků pro
nejbližší. Pak už nás čekala jen cesta domů. Výlet se nám vydařil, neboť sluníčko nás provázelo od samého rána a všichni jsme
se ve zdraví a plni dojmů vrátili domů.

Svátky jara se rozhodli žáci a učitelé naší školy již tradičně
přivítat Velikonočním jarmarkem, který se konal 17. 4. 2019
v prostorách naší školy. Jarmark byl spojen i s velikonočním
tvořením. Návštěvníci jarmarku měli možnost vyrobit si různými technikami velikonoční kraslici, ozdobit si perníčky, tvořit
z marcipánu kuřátka nebo si namalovat výrobky z keramiky.
U stánků bylo možné zakoupit různé velikonoční dekorace,
které žáci společně s učiteli vyrobili. O výborné občerstvení se
postaraly maminky našich žáků. Příjemnou atmosféru celého
jarmarku dotvořilo jarní sluníčko a dobrá nálada.

Mgr. Eva Jonová

I
ZŠ MŠ V

Drahomíra Ďurišová

Š
–M

V pátek 28. 6. 2019 žáci ZŠ obdrželi vysvědčení a začaly pro
ně nejkrásnější dva měsíce v roce. Přejeme jim, aby si prázdniny užili, odpočinuli si a nabrali síly do nového školního roku
2019/2020.
Letní prázdniny budou zahájeny v sobotu 29. 6. 2019 a skončí
v neděli 1. 9. 2019.
Nový školní rok 2019/2020 zahájíme v pondělí 2. 9. 2019.
V průběhu prázdnin bude otevřena pro všechny přihlášené děti
jen MŠ Zámecká 97, Vikýřovice.
01. 07. – 12. 07. 2019 – provoz pro přihlášené děti
15. 07. – 11. 08. 2019 – MŠ budou uzavřeny
12. 08. – 23. 08. 2019 – provoz pro přihlášené děti
26. 08. – 30. 08. 2019 – MŠ budou uzavřeny
Provoz v obou MŠ bude opět zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

U nás, na základní škole Vikýřovice, probíhal celoroční projekt
„Děti světa“. Seznámili jsme se s kulturou a školstvím v různých státech a kontinentech. Volba školního výletu pak nebyla těžká. Ve čtvrtek 30. 5. 2019 jsme vyrazili směr Polsko. Jeli
jsme autobusem a cesta netrvala dlouho. Po necelých dvou hodinách jsme přijeli na místo. Nacházeli jsme se ve městě Klodzko
a chystali se navštívit Minieuroland. Toto místo je park, ve kterém se nachází spousta miniatur známých staveb z celého světa. Prohlédli jsme si Big Ben, Eiﬀelovu věž a nechyběl ani náš
pražský Staroměstský orloj. Významných staveb je zde kolem
8
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V sobotu 23. 3. 2019 se skupina občanů vypravila na novou rozhlednu Kraličák, která je na kopci Štvanice (863 m) nad obcí
Hynčice pod Sušinou. Trasa vedla málo známým okolím Starého
Města pod Kralickým Sněžníkem od vlakového nádraží, přes osadu Štěpánov na vrchol kopce Štvanice, odkud je nádherný rozhled na zasněžené hřebeny Jeseníků. Z dřevěné rozhledny turisté
obdivovali i vrcholy masívu Králického Sněžníku. Zpáteční cesta
vedla rekreační obcí Hynčice zpět do Starého Města. Počasí bylo
překrásné jarní, nálada sváteční a všem se výlet líbil. Akci pořádal
Zdravotnický spolek Vikýřovice.
V neděli, 14. 4. 2019, uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice
Cestu za pokladem pro místní děti a jejich rodiče. Po trase, která
vedla lesem kolem obce, plnily
děti různé úkoly
a na konci cesty hledaly poklad. Na farmě pana Šimka si výletníci na závěr opekli
špekáčky. Počasí nám přálo, úkoly byly všechny splněny, poklad byl nalezen a akce
se všem líbila. Zdravotnický spolek Vikýřovice děkuje panu Šimkovi, že umožnil
zakončení této akce na své EKO farmě.
V neděli, 26. 5. 2019, zorganizoval Zdravotnický spolek Vikýřovice pěší výlet na
hory, tentokrát na Rýmařovskou stranu Jeseníků. Turisté vystoupili z autobusu ve
Žďárském potoku a šli kolem Anenské huti na rozhlednu Nová Ves u kopce Štěrkovec (876 m). Z rozhledny byl překrásný výhled na májovou přírodu a vrcholky
Jeseníků, které ještě místy zdobil sníh. Občané dále pokračovali lesními cestami na
Mravencovku a vystoupali k chatě Alfrédka (1081 m). Po občerstvení z vlastních zásob sestoupili účastníci kolem Škaredé jedle zpět do Žďárského potoka. Trasa měřila
20 km a všem se líbila.
Zdravotnický spolek Vikýřovice organizuje v neděli, 30. června 2019, turistický
výlet Divokým dolem na Praděd. Trasa vede po modré turistické značce od mostu
v Koutech kolem Dolní nádrže vodní elektrárny a dále stoupáním Divokým dolem až na silnici vedoucí k Pradědu. Zpět se budeme vracet kolem Švýcárny přes
Výrovku na Červenohorské sedlo na autobus. Sraz účastníků je v autobuse, který
vyjíždí ze Šumperka v 8,05 hodin a staví v Rapotíně U Ptáčka. Vystupuje se na
zastávce pod sedlem: Kouty – most. Trasa měří 20 km, má převýšení 925 metrů
a je určena pro zdatné turisty.

P
Již 9. ročník turnaje v pétanque
se uskutečnil v neděli 9. 6.
2019. Za nádherného počasí se sešlo 18 dvoučlenných
družstev a boj mohl začít. Po
několika hodinách vzešel vítěz. Byla to dvojice Hudos –
Macek. To, že tato hra je pro
všechny, svědčí i to, že se ho
zúčastnil žák 2. ročníku naší
ZŠ a hra ho velmi pohltila. Již
se těší na zářijový Memoriál
Josefa Feltla. Tímto jste srdečně zváni. Termín bude upřesněn na webových stránkách
školy – www.zsvikyrovice.cz.
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minky si vyrobily jarní dekoraci s látkovými prvky. O týden
později pak následovalo Velikonoční tvoření pro naše nejmenší,
kde si děti mj. upekly a také snědly medové perníčky.
Velmi důležitou akcí byly celorepublikové závody kočárků –
Strollering, konané 14. dubna. Akce se i přes prvotní nepřízeň
počasí velice podařila a již teď se těšíme na další ročník! Děkujem za zpestření programu dalšímu z vikýřovických spolků
Fun4dogs. Veškerý výtěžek z akce putoval Lucince G. – 2,5leté
handicapované holčičce. Lucinka Vikýrek navštívila se svými
rodiči a na tomto milém setkání nám maminka znovu přiblížila jejich příběh ale i to, že peníze využijí na doplacení pobytu
v rehabilitačním zařízení. Všem účastníkům závodu a návštěvníkům děkujeme ještě jednou za ﬁnanční podporu. Díky Vám
jsme Lucince předali částku 2618 Kč.
Koncem dubna se u Vikýrku konal Rej čarodějnic. Malí i velcí
si mohli vyzkoušet tvorbu košťátek, ochutnat čarodějný lektvar
a splnit úkoly na stanovištích. Na konci programu následovalo
za pomoci SDH Vikýřovice zapálení vatry, kde byla možnost
opéct špekáčky.
V době letních prázdnin nabízíme mnoho příměstských táborů
a také pobytový tábor pro rodiče a děti. Bližší informace najdete na našem webu, nebo facebookových stránkách. Pravidelný
program se v době letních prázdnin nekoná, nicméně v září se
s Vámi budeme těšit na viděnou.

Jen málokdo nezaznamenal personální změny, se kterými se
RC Vikýrek potýkal posledních pár měsíců. Ani tato úskalí nám
však nebránila pokračovat v činnosti minimálně ve stejném tempu jako doposud.

Na začátku jarních měsíců proběhl již tradiční jarní bazárek.
Uskutečnil se 6. 4. 2019, poprvé v prostorách Areálu zdraví ve
Velkých Losinách. Na tomto místě se s největší pravděpodobností budou konat i bazárky následující. Nejbližší z nich bude
podzimní bazárek, plánovaný na 31. 8. 2019. Zájemci o prodej
se mohou hlásit od 1.7. na stránkách www.vikyrek.cz/rezervace.
V rámci projektu Nadace Sirius, do kterého Vikýrek vstoupil
v roce 2018, proběhly pravidelné besedy – Otevřené kruhy. Témata byla velmi zajímavá a přínosná. Za zmínku stojí například
Odpojený muž, Jak skloubit kariéru s mateřstvím, Jak pěstovat
dobré vztahy. Opomenout také nesmíme workshop na téma Návrat do práce po rodičovské snadno a s úsměvem.
Do naší činnosti se snažíme zapojovat nejen děti, ale i rodiče,
a tak jsme v březnu uspořádali Jarní tvoření pro maminky. Ma-

Z

Tým RC Vikýrek si vás dovoluje pozvat na:
Příměstské tábory:
08. 07. – 12. 07. Putování se Spongebobem (6–10 let)
15. 07. – 19. 07. Badatelský příměstský tábor (7–13 let)
29. 07. – 02. 08. Čtenářský příměstský tábor (7–13 let)
05. 08. – 09. 08. Scooby Doo (6–10 let)
12. 08. – 16. 08. Zvířátka na farmě (4–9 let)
Rezervace na www.vikyrek.cz/rezervace
31. 08. – Podzimní bazárek

Č
Š

Zkuste si léto předem zorganizovat tak, abyste mohli v době mezi 20. a 25. srpnem navštívit v Šumperku Legiovlak.
Muzeum na kolejích v železničních vozech nabízí možnost zastavit se, svou představivostí doplnit viděné a konstatovat – i tímto
způsobem vznikala naše republika.
Soudržnost, respekt k řádu. Myslel někdo z pasažérů na hrabání?
Kdo se zamýšlí nad svým příspěvkem k obraně státu může si při procházce po vagonech potvrdit nebo korigovat svoje myšlenky.
Svépomoc a odvaha k nouzovému přežití – dnes nepoužitelné?
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SDH

13. dubna jsme organizovali sběr šrotu
v obci Vikýřovice. Věříme, že každý, kdo
doma nějaký železný odpad měl, jej stihl nachystat, pokud někdo zaváhal, mrzí
nás to, ale na sběr máme jeden den a naše
obec je celkem rozlehlá, takže není v našich silách ji projíždět více, než jednou.
Velkou poklonu bychom rádi vyjádřili
naší řidičce Kamile, která jezdí s trailerem už pár let a bravurně zvládá každou
sebezapeklitější uličku. Možná jsme jediný sbor, kde to takto funguje.

FBC V
V měsíci dubnu jsme odehráli poslední turnaje v Olomoucké lize dorostenců, Olomouckém přeboru mužů a v Zábřežské ﬂorbalové lize (ZFL). Dorostenci a muži skončili na
posledním místě, ale v průběhu sezony bylo vidět, jak se jejich hra zlepšuje. Větší radost
nám udělaly děti. Mladší žáci se ve 20. ZFL umístili celkově na 4. místě. Celou sezonu
zakončila koncem května přípravka (děti do 10 let) na turnaji v Kostelci na Hané, odkud
si přivezli 1. místo. Přípravka odehrála celkem 7 turnajů a umístila se třikrát na 3. místě,
dvakrát na 2. místě a dvakrát turnaj vyhrála. A protože děti byly tak úspěšné, rozhodli
jsme se, je příští sezonu přihlásit do Olomoucké ligy mladších žáků, aby si vyzkoušely
zase něco nového. V květnu ještě probíhaly tréninky dětí a mládeže, a abychom je oživili, zahrály si děti proti rodičům. Rodiče se sešli v hojném počtu a hráli ze všech sil.
Porazili své ratolesti a ty je vyzvaly na odvetu na podzim.

18. května proběhla na našem tréninkovém hřišti v areálu Sokola okrsková soutěž, které se zúčastnilo sedm družstev.
Tuto soutěž jsme pořádali již podruhé.
Hlavní akcí a věříme, že i velmi očekávanou, bylo kácení máje spojené s dětským
dnem.
Od prvního ročníku znovuobnoveného
kácení již uběhlo jednadvacet let. Za tu
dobu jsme prošli různými „dětskými
nemocemi“ a nyní jsme, co se této akce
týká, jako sehraný stroj.
Těší nás, že je Vaše účast každoročně
hojná a že nám svou návštěvou dáváte
zpětnou vazbu, že to děláme dobře. I přes
občasné kritiky, které jsou ale také potřeba, abychom se mohli v příštím roce
chybných věcí vyvarovat.

V červenci nás čeká již 6. ročník ﬂorbalového příměstského táboru, který je již dětmi
skoro naplněn. Na konci prázdnin proběhne 3. ročník akce „Loučení s prázdninami“ pro
děti a rodiče. V letních měsících probíhá i letní příprava juniorů a mužů v okolní přírodě
a v září jim začnou tréninky. Tréninky budou v pondělí od 18 do 20 hodin a rádi uvítáme
i nové posily. Přihlásit se můžou i ženy. Děti budou mít tréninky od října již tradičně
v pondělí a čtvrtek od 16.30 do 17.30 hodin. Těšíme se na setkání s Vámi.

Děkujem Vám a jsme s Vámi rádi.

Pro ty z Vás, kteří mají facebook upozorňujeme, že na našem fb SDH Vikýřovice
jsou již k vidění fotky z májky, ostatní mohou využít adresu hasvik.rajce.idnes.cz.
Najdou zde fotky z májky i dalších předešlých akcí.
25. května jsme se s dětmi zúčastnili ﬁnále Ligy mladých hasičů v Hrabišíně,
kde byly naše děti za celou sezonu 2018–
2019 vyhodnoceny jako dvanácté z dvaceti pěti družstev.
Vzhledem k tomu, že je to naše první sezona v kategorii starších, jsme rádi.

Přejeme všem hezké prožití léta
a hodně sluníčka.

Silvie Cikrytová

K
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Kulturní a sociální komise při Radě obce Vikýřovice Vás zve na činohru Postřižiny do
olomouckého divadla.
Termín: sobota 12. 10. 2019
Odjezd: 16.00 hodin od OÚ Vikýřovice s obvyklými zastávkami
Začátek představení: 19.00 hodin Moravské divadlo Olomouc
Vstupné na představení: 240 Kč
Přihlášky s úhradou vstupného přijímá paní Havlíčková v Obecní knihovně Vikýřovice
v pondělí, středu a pátek od 24. 6. do 9. 9. 2019 v době od 13.00 do 16.30 hodin.
4. 5. 2019 se uskutečnil zájezd pro občany do Moravského divadla v Olomouci na
muzikál ZVONOKOSY. Představení se všem líbilo.
21. 9. 2019 – zájezd na muzikál Čarodějka – pro přihlášené, odjezd: 6.30 hodin od
OÚ Vikýřovice s obvyklými zastávkami
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Naši fotbalisté TJ Sokol Vikýřovice absolvovali úspěšné jaro, v jarní
části muži neprohráli ani jedno utkání, o jeden jediný bod je připravilo
„béčko“ Rapotína, které porazili až
v pokutových kopech. Neskutečně
dlouhá vítězná šňůra trvala po celou
dobu od 20. 10. 2018, kdy Vikýřovice dokázaly porazit družstvo Úsova. Nakonec se bohužel stal rozdílný ten jeden jediný ztracený bod
v soutěži o nejlepší družstvo Okresu Šumperk v boji s týmem Spartak
Loučná. Loučná získala titul se ziskem 73 bodů a Vikýřovice ukončili
sezónu na druhém místě se ziskem
72 bodů. Tímto je potřeba poděkovat vikýřovickým fanouškům, kteří
v hojné m počtu navštěvují nejen
domácí utkání, ale často ve velkém
počtu putují na venkovní utkání
našich mužů. Průměrná návštěva
domácích utkání se pohybuje mezi
250–350 fanoušky, a to nám můžou
závidět i družstva z vyšších soutěží.
JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME!!!
V jarní části se dařilo i našim mládežnickým týmům, i když v těchto kategoriích se zaměřujeme spíše na zaujetí
dětí o samotnou hru a jejich nasazení. Starší žáci ukončili celou sezónu
na 9. místě (10 bodů), mladší žáci se
umístili na 6. místě (15 bodů), starší
přípravka se umístila na 7. místě (14
bodů) a mladší přípravka se umístila
na 6. místě (19 bodů). Velkou radost
nám začínají dělat nové děti s předpřípravky, které již absolvovaly několik
přátelských utkání s Rapotínem. Je
potřeba poděkovat především rodičům
a obětavým trenérům za jejich snahu
při výchově dětí. V současné době se
naše členská základna dětí rozrůstá do
větších rozměrů a je potřeba stále rozšiřovat a zdokonalovat trenéry, kteří se
dětem věnují. V současné době jsme
se dostali na úroveň 70 registrovaných
dětí v žákovských kategorií.

Akce TJ Sokol Vikýřovice:
Akcemi pro Sokol se stávají domácí utkání v rámci mistrovských soutěží, kdy se hřiště a sportoviště hemží fotbalisty od nejmenších dětí až po
muže. Diváků stále přibývá a jsme za to rádi.

V době od 7. 6. 2019 do 9. 6. 2019 proběhlo Fotbalové soustředění
2019, kdy se tohoto soustředění účastnilo 58 táborníků. Soustředění probíhalo v kempu Černý potok u Vidnavy a bylo vyplněno spoustou soutěží
a zábavných her. V neděli bylo celé soustředění ukončeno adrenalinovou
hrou motivovanou sparťanskými závody a děti si na vlastní kůži vyzkoušely brodit potoky a plazit se v blátě.
Dne 22. června proběhl Sportovní den s přátelskými zápasy dětí a mužů
nad 35 let. Pro širokou veřejnost bylo zajištěno občerstvení s udírnou.
Dále bych chtěl upozornit na stále probíhající nábor dětí do všech věkových kategorií, který probíhá vždy v době tréninků u jednotlivých trenérů
až do konce června každé úterý, čtvrtek a pátek od 16.30 hodin. Po měsíční pauze v červenci se začne v srpnu trénovat na novou sezónu. V nadcházející sezóně počítáme s přihlášením jednoho družstva mužů a již pěti
družstev v žákovských kategorií.
Roman
R
o a Ščučka
om
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