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Vážení a milí spoluobčané,
vychází nám druhé vydání zpravodaje Život obce. Ukázalo se, že lidé

mají zájem o dění v obci a tisk tohoto
zpravodaje uvítali. Jeho obsah mapuje
veřejný, společenský i kulturní život
v obci. Jsem proto ráda, že redakční komise získává mnoho příspěvků
od jednotlivých spolků, organizací
i samostatných podnětů od občanů.
Proto není s náplní zpravodaje žádný
problém. Naopak příspěvků je tolik,
že se obsah tohoto výtisku rozšiřuje
o další listy. Doufám, že se vám další
číslo zpravodaje bude líbit a strávíte
s ním příjemnou chvilku. S blížícími
se prázdninami Vám všem přeji pěkné
prožití letních měsíců a načerpání nových sil na další období.
Pavla Dudková,
místostarostka obce

Pirátský týden s Maxipsem Fíkem

V průběhu celého týdne si děti doma společně
s rodiči připravovaly své masky pirátů. Foto:
archiv MŠ

Od 1. do 5. 6. proběhl v Mateřské škole
ve Vikýřovicích tvořivý týden s názvem
Pirátský týden s Maxipsem Fíkem.
Každý den děti ve třídě Rybiček a Žabek tvořily pirátské výrobky – pirátská
trika, klobouky, vlajky, kreslily piráty
a jejich lodě. Každá třída měla svůj pirátský koráb zhotovený z papíru.

Děti se naučily pirátskou hymnu, kterou
začínalo povídání v komunikativním
kruhu. Každý den se vyprávělo o životě
pirátů, jejich plavbách po moři, o pirátských korábech, cestách za poklady.
Děti přispěly občas i svými výrobky,
které zhotovily doma se svými sourozenci nebo rodiči.
Byly to pirátské zbraně, papírové lodě,
pirátské mapy Ostrova pokladů.
V pátek dopoledne, závěrečný den
tvořivého pirátského týdne, navštívilo
MŠ divadélko Malé Bo s představením nazvaným Pirátská pohádka. Tematický program byl sestaven z karnevalu a soutěží. Hlavní postava – Pirát
– si s dětmi povídal o dobrodružném
životě a motivoval k soutěžím. Dívky
a chlapci ve dvou družstvech závodili
v lovení rybiček, běhu, přetahování lanem. Soutěže se střídaly s karnevalem
v maskách pirátů. V závěru byly děti
odměněny truhličkou na dukáty.
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OBEC
informuje
Nabídka pronájmu
nebytových prostor
Obec Vikýřovice nabízí k pronájmu nebytové prostory ve 2. nadzemním podlaží v budově Petrovská 168, Vikýřovice (budova obecního úřadu). Jedná se o dvě místnosti o celkové podlahové výměře
33,25 m2, které byly zkolaudovány
pro provozování kadeřnictví.
Po dohodě je možné i jiné využití nebytových prostor. Prohlídka
nebytových prostor je možná. Zájemci o pronájem se mohou hlásit na Obecním úřadě Vikýřovice
u paní Jarmily Pospíšilové nebo
pana Pavla Rýznara, kteří rovněž
sdělí bližší informace.

Psi v naší obci
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. března každého roku,
a to buď v hotovosti na obecním
úřadě, nebo převodem na účet
obce. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši,
vyměří majiteli psa obecní úřad
poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek. Celé
znění vyhlášky o místním poplatku ze psů (č. 02/2011) najdete na
webových stránkách obce.
V naší obci je k 31. květnu 2015
evidováno celkem 370 psů. Obecní úřad velmi často řeší problémy
spojené s volným pobíháním psů.
Apelujeme proto na všechny držitele psa, aby na veřejných prostranstvích měli psa na vodítku a uklízeli po svých psech exkrementy.

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Rok v mateřské škole

V Praze na výletě
Letošním školním rokem provázel žáky
Základní školy Vikýřovice projekt „Svět
zvířat“, který zakončila návštěva ZOO
v Praze. Vyjelo se 12. května brzy
ráno vlakem RegioJet. Cestovat tímto
vlakem bylo pro žáky velkým zážitkem. Počasí výletu přálo, vlak vystřídal parník. Žáci se plavili po Vltavě
a obdivovali krásy Prahy. V zoo, která je
velmi rozlehlá, měli žáci možnost vidět
hodně druhů zvířat z celého světa. S některými se setkali při práci na projektu,
většinu ale viděli poprvé. Zoologická
zahrada se nedala projít celá, i přesto si
každý to svoje oblíbené zvířátko našel.
Zpáteční cesta rychle uběhla a večer se
všichni vrátili domů zdraví a plní dojmů
z výletu.

Školním rokem 2014/2015 v Mateřské
škole ve Vikýřovicích provázela pohádková postavička Maxipsa Fíka a jeho
malá kamarádka Ája. Jejich příběhy učitelky mateřské školy rozpracovaly a přizpůsobily činnostem a úkolům vyplývajících z třídního výchovného programu.
V jednotlivých ročních obdobích se děti
společně s rodiči zapojovaly do úkolů,
které jim připravila princezna. Prvním
bylo vytvořit postavičku Maxipsa Fíka,
dalšími vyrobit mu botičky a obojek.
Posledním úkolem bylo nachystat si
masku piráta. Spolupráce s rodiči byla
výborná, snažili se zapojovat, odměnou
pro jejich děti byl princeznin erb.
Pro všechny děti a rodiče mateřské školy byla připravena i tvořivá odpoledne.
V rámci zimního tvoření, s názvem
Andělské odpoledne, si vytvářeli v keramické dílně andílky. Jarní tvořivé odpoledne s názvem Jaro plné barev bylo
věnováno maminkám k svátku matek.
Zde si mohly děti i maminky za pomoci speciálních barviček vyzdobit malý
plastový košík k zavěšení na okno.
Z dalších akcí nesmíme opomenout
tradiční podzimní zamykání a jarní
odemykání lesa. Nejvíc se vždy děti
ale těší na tajemnou bílou paní, která se objevuje vždy jednou za rok na
podzim s nějakou sladkostí.
Ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů Vikýřovice připravila mateřská
škola podzimní Pohádkový les, tradiční

Mikulášské odpoledne spojené s nadílkou, vánoční výstavu Nebíčko a ukázku vánočních výrobků.
Připomeňme si i nabídku z kulturní oblasti – maňáskové divadlo ze Šternberka, zájezdová loutková scéna manželů
Antošových s marionetami, divadélko
Malé BO, také ukázka Království sov
pana Radka Podolského a ekologický
program Střediska volného času Doris
Šumperk.

Děti ve školce provázel školním rokem
Maxipes Fík. Foto: archiv MŠ

Ke konci školního roku si děti zadováděly na Pirátském karnevalu, kde se společně vyhodnotila a ukončila celoroční
hra Rok s Maxipsem Fíkem. Rozloučení
s předškoláky bylo poslední akcí tohoto
školního roku. Přejeme jim všem hodně
úspěchů v učení v 1. třídě ZŠ.

Školní projekt Svět zvířat
V tomto školním roce probíhal na Základní škole ve Vikýřovicích celoroční
projekt Svět zvířat. Žáci si každý měsíc rozšiřovali své vědomosti o nové
informace o zvířatech. Na dané téma
(mláďata, mazlíčci, živočichové, plazi, nejošklivější zvířata, podvodní svět
a hmyz) žáci po celý rok malovali, vyráběli různá zvířata a ve skupinkách
tvořili výukové plakáty.
Práce na tomto projektu vyvrcholila
slavnostním vyhodnocením projektu
4. června 2015 za účasti rodičů, žáků,
pracovníků a přátel školy. Tento den si
mohli žáci přinést do školy své domácí mazlíčky, aby je ukázali ostatním
spolužákům. Před školou byli k vidění
křečci, morčata, králíci, andulky, želvy, kočky a hlemýždi.

Během slavnostního vyhodnocení projektu
se představilo i sdružení příznivců agility
Fun4Dogs. Foto: archiv ZŠ
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Celou akci zahájil školní pěvecký
sbor, který zazpíval několik písní na
téma zvířata. Následovalo vystoupení
kroužku aerobik. Žákům se vystoupení povedlo a je potřeba poděkovat i paním učitelkám, které je na vystoupení
připravily.
Dalším bodem programu byla ukázka
výcviku psů, kterou předvedlo sdružení příznivců agility Fun4Dogs. Pak
předvedl své papoušky Ara Tomáš
Koukola z Vikýřovic. Během celého
odpoledne se žáci vozili na ponících
paní Stančíkové. Nakonec si mohli
všichni účastníci prohlédnout práce
žáků vikýřovické školy na téma Svět
zvířat, které za celý za rok vytvořili.
Pro děti i jejich zvířátka to bylo náročné odpoledne, ale moc se povedlo.

Ze života obce / Kulturní život
Výstavy v Muzeu
silnic ve Vikýřovicích
Ve Velkém výstavním sále byla od ledna do května k zhlédnutí výstava „Začalo to kamenem aneb z historie dopravního značení“, která přiblížila na
velkoformátových fotograﬁích nejstarší kamenné „dopravní“ značky – milníky, brzdové kameny, kilometrovníky,
rozcestníky z celé České republiky, tak
jak je svým objektivem zachytil autor
výstavy pan Bořivoj Sojka z Brna.
Malý výstavní sál muzea představil na
třicet unikátních trojkolek a více jak
50 jejich modelů ze sbírky brněnského sběratele Jiřího Fialy, patrně jediného sběratele historických trojkolek
na světě. Za necelých šest let se mu
podařilo vytvořit unikátní sbírku více
jak 120 kusů historických trojkolek,
která je pravděpodobně největší svého
druhu na světě.
Pravidelný cyklus muzejních přednášek, tzv. „Silničních pátků“, pokračoval
třemi zajímavými přednáškami ze světa
cest a silnic. V březnu se Ing. Bednář
podělil s účastníky přednášky se svými
znalostmi z historie údržby cest a silnic a práce cestářů, v dubnu přednášel
Mgr. Richard Černý o historických římských cestách a v květnu nás po cestách
v Himálajích provedl JUDr. Jiří Žák.

Charita Šumperk
působí rok v novém sídle

Na vernisáži výstavy v Muzeu silnic ve
Vikýřovicích si mohli návštěvníci vyzkoušet
jízdu na historické trojkolce. Foto: archiv
muzeum

V pátek 26. června 2015 se v Muzeu
silnic uskutečnila v pořádí druhá Muzejní silniční noc, tentokrát věnovaná
70. výročí konce 2. světové války.
V rámci této akce byla zahájena výstava „Válka na silnicích a mostech“
– z historie našich silnic a silničních
mostů v letech 1938 – 1945, ke zhlédnutí bude vojenská technika, výstroj ad.

Charita Šumperk, nestátní nezisková organizace poskytující sociální
a zdravotní služby, si počátkem
června připomíná roční výročí od
přestěhování do nového sídla na
Jeremenkově ulici v Šumperku.
Charita Šumperk působí v severní části okresu Šumperk od roku
1992. Poskytuje domácí zdravotní
péči včetně péče domácí hospicové, pečovatelskou službu, službu
osobní asistence, půjčuje zdravotní
pomůcky a poskytuje služby humanitárního charakteru.
Za dobu své činnosti se Charita několikrát stěhovala. Nynější sídlo je
v opravené budově bývalé „hygieny“
na Jeremenkově ulici v Šumperku.
Charita Šumperk v letošním roce
Otevřela domácí odlehčovací službu, která umožňuje rodinám pečujícím o seniora nebo nemocného, pracovat nebo si odpočinout. Pečovaný
zůstává ve svém domově a nemusí
navštěvovat cizí prostředí.
Nové sídlo je pracovním zázemím
pro 45 zaměstnanců, převážně zdravotních sester a pečovatelek, kteří
ročně poskytnou službu 850 klientům. Více informací naleznete na
www.sumperk.charita.cz

15. ročník Mrtvého muže
Dne 23. 5. 2015 se uskutečnil již 15. ročník závodů horských kol „MRTVÝ
MUŽ“ – součást Šumperského poháru horských kol, pořadatelem je MTB
club Cirlibaba se sídlem ve Vikýřovicích. Letos se na tratě vrhlo 163 závodníků z řad zástupců známých cykloklubů i široké veřejnosti.
Pro nejmenší závodníky byly připraveny tratě v okolí MŠ Vikýřovice – prťata
na odrážedlech cca 50 metrů, předžáci
0,7 km, malí žáci až mladší žáci šlapali
do pedálů 4 a 7 km.
Hlavní závod odstartoval v 14.30 hod.
Jedno kolo závodu mělo 11,5 km. Starším žákům k dojetí do cíle stačilo právě jedno, junioři, ženy A, B a muži D,
E už šlapali 2 kola. Nejdelší trať pak
měli muži A, B, C – 3 kola, tj. 34,5 km.
Na trati závodníky čekalo jednoduché
občerstvení, po dojetí pak u školky
klobáska nebo těstovinový salát, pivo,
limonáda. Všichni malí závodníci dostali balíček s cukrovinkami, malí vítě-

zové ještě diplom, upomínkové předměty a tradiční perníkové medaile.
Rychlejší závodníci hlavního závodu
při svačince a hudbě počkali na ty pomalejší a vyhlášení výsledků a ocenění vítězů proběhlo v 17 hodin. Do cíle
se tentokrát všichni závodníci dostali
ve zdraví, někteří měli jen „technické
problémy“. Počasí cyklistice přálo, trať
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byla suchá, mezi závodníky a pořadateli vládla již tradiční „rodinná atmosféra“.
Závod se jmenuje MRTVÝ MUŽ podle prvního ročníku, který se jel právě
kolem skalního útvaru Mrtvý muž nad
Mladoňovem. A protože je to do kopce
a náročné, tak to nějak závodu zůstalo
vlastní.

Kalendář akcí – červenec až září 2015
Červenec
▪ Memoriál Zdeňka Langera
Pořádá TJ Sokol (sportovní areál)

Srpen
▪ Pekařovská pouť
Organizuje občanské sdružení Obnova
kulturního dědictví Údolí Desné (Pekařov)
▪ Posezení s myslivci
22. 8., pořádá Myslivecké sdružení (Myslivecká chalupa, Petrov nad Desnou)
▪ Prohlídka s průvodcem po historii
Šumperka a čarodějnických procesech
Pořádá Zdravotnický spolek Vikýřovice
(Šumperk)

Naši jubilanti

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

Červenec

Anton Bielik
75 let
Miroslava Jersáková 84 let

▪ Hasičské soustředění
1. – 8 .8., organizuje Sbor dobrovolných
hasičů Vikýřovice (Adamovské údolí)

▪ Beseda pro postižené děti z centra
Duha Vikýřovice
Organizuje Zdravotnický spolek Vikýřovice

Září

▪ Turistický výlet z Loučné po hřbetech
Mravenečníku do Vernířovic
Pořádá Zdravotnický spolek Vikýřovice
(Loučná)

▪ Přivítání s Vikýrkem
4. 9., pořádá Rodinné centrum Vikýrek
(sportovní areál)
▪ Pohádkový les
5. 9., organizuje Sbor dobrovolných hasičů a MŠ Vikýřovice (u Zámečku)
▪ Podzimní bazárek
18. – 19.9., pořádá Rodinné centrum Vikýrek (KKC Rapotín)

Srpen

Jiřina Kašparová
Matěj Kedroutek
Jiřinka Jelinková
Eva Ostřanská
Věra Ptáčková
Jaroslav Tichý
Brigitta Vlčková
Zdenka Lapčíková

Září

Jaroslav Bernášek
Alžběta Bischofová
Ludvík Dieža
Miloš Drbal
Marie Fejfarová
Ladislav Karn
Jiřina Kubínová
Dušan Oravec
Miloslav Vondráček

U některých akcí nebylo v době uzávěrky
obecního zpravodaje známo přesné datum
konání. Aktuální informace o plánovaných
akcích budou zveřejňovány na webových
stránkách obce (www.vikyrovice.cz) a na
informačním kanále.
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Ze zastupitelstva

Na Jarním setkání se
seniory, které se uskutečnilo 12. dubna, vystoupil Chrámový sbor
Rapotín, taneční klub
Tornádo Šumperk a skupina ALBATROS.
Foto: archiv obce

Zastupitelstvo obce Vikýřovice vydalo na svém zasedání dne 16. 3. 2015
obecně závaznou vyhlášku obce Vikýřovice č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Vikýřovice.
Plné znění vyhlášky najdete na
webových stránkách obce.

I N F O R M A C E

P R O

O B Č A N Y

Bezplatná poradna Sdružení obrany spotřebitelů v Šumperku bude v nejbližší době přemístěna do nových prostor
v bývalém kině Svět. V současné době je proto nutné dohodnut si termín návštěvy na tel. 732 755 788, Ing. Makoň.
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Ze zastupitelstva / Obec informuje
Elektronizace a digitalizace
procesů úřadu Obce Vikýřovice
(Registrační číslo projektu:
CZ.1.06/2.1.00/22.09432)
Obci Vikýřovice byla v loňském roce přiznána dotace v rámci 22. výzvy Integrovaného
operačního programu, oblasti podpory 2.1 –
Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl
Konvergence.
Úvod
Bezpečnostní politika a úroveň informačních
technologií obcí a měst nebyly nikdy nastaveny na jednotnou úroveň. Po zrušení okresních
úřadů v roce 2003 byly obcemi s rozšířenou působností (ORP) převzaty další agendy, ty si opět
každé ORP řešilo dle svých možností a aktuální
technické a technologické vybavenosti. Tím došlo k nárůstu diferencí mezi jednotlivými ORP
ve výkonu veřejné správy. Od roku 2007 došlo
k výraznému rozvoji informačních technologií
ORP, potažmo obcí, a jejich další individualizaci (projekt CZECH POINT, datové schránky,
základní registry). Výsledkem je nejednotnost
bezpečnostních politik, která mimo jiné znamená různé pojetí bezpečnosti služeb Technologických center (TC) ORP.
Cílem 22. výzvy byla modernizace a zefektivnění činnosti a procesů v oblasti veřejné správy a navazujících veřejných služeb a územního
rozvoje jako předpokladu pro vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku, za účelem
naplnění vize eGovernmentu. Cílem oblasti
intervence 2.1 je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší
veřejnosti a prostřednictvím elektronické správy
pak umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady
územní veřejné správy.
Projekt obce je zaměřen na optimalizaci informačních technologií. Ze čtyř oblastí je nejdůležitější oblast optimalizace a digitalizace procesů. V rámci této oblasti dojde k dokončení
procesu přesunu dat a provozního softwaru na
TC ORP Šumperk - před realizací projektu zde
obec provozovala pouze spisovou službu a registry.
V rámci této transformace bude nasazen nový
ekonomický systém GINIS s prvky provázanosti agend, které kopírují nejlepší procesy
implementace ORP Šumperk. Současně s implementací tohoto softwaru dojde k rozvoji
veřejně dostupných služeb jako rozklikávací
rozpočet.
Celý proces bude zakončen realizací plné digitalizace dat vstupujících a vystupujících ze
spisové služby. V oblasti dvě bude realizován
konečný proces práce s digitálními informacemi a to implementací vazby na nově zbudovanou Krajskou digitální spisovnu.
Součástí výzvy je i podpora nákupu nejnutnějšího hardwarového zařízení. Obec v rámci projektu
pořídila skenovací linku, server a dva počítače.
HW technologie
Z pohledu HW vybavení obec potřebuje nutně
vyřešit sdílení pracovních dokumentů na lo-

kální úrovni, autorizaci přístupů jednotlivých
pracovníků úřadu k lokálním zdrojům a k informačnímu systému a současně co nejvíce využít technologii a bezpečnost systému TC ORP
Šumperk.
SW technologie
Cílem projektu je, aby organizace:
1. byla zabezpečena (tj. bezpečný provoz informačních technologií)
2. měla provázané procesy, které budou digitalizované a budou navazovat na stávající technologii na ORP Šumperk (spisová služba, registry).
Současně úřad potřebuje novou technologii
vyřešit připojením ekonomicko-správního
softwaru na centrální registry státu (insolvenční rejstřík, registr plátců DPH, ARES a ISZR).
Vedlejším produktem celé implementace bude
zajištění otevřenosti úřadu vůči veřejnosti, a to
na úrovni online zveřejňování dat z ekonomiky
a příprava celého systému na zveřejňování dat
o smluvních vztazích. Dále chce obec rozvinout prvky občanské komunikace s úředníky
tak, aby požadavky občanů byly zpracovávány
přes webové stránky a následně komentovány
a vyřizovány pomocí agend nového systému.
Datum realizace projektu: 1. 4. 2015 – 31. 7. 2015
Schválené ﬁnancování projektu:
• celkem – 1 814 637,00 Kč
• EU (ERDF) – 1 542 441,00 Kč
• obec – 272 196,00 Kč
Zpracovatel žádosti o dotaci: ASI informační
technologie s.r.o., Mohelnice
Dodavatel HW, SW, implementace: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Ostrava
Ing. Ivana Pospíšilová

Realizované a připravované
investiční akce ve Vikýřovicích
Od 30. března do 29. května probíhaly v obci
stavební práce spočívající v nahrazení stávajícího veřejného osvětlení na ul. Petrovské (od
křižovatky s ul. Sokolskou k obecnímu úřadu).
Nově bylo instalováno 21 sloupů veřejného
osvětlení s ledkovými svítidly. Akci realizovala společnost EMONTAS, s.r.o., Olomouc.
Celkové náklady akce činily 892 155 Kč.
Ve stejném období a ve stejné lokalitě realizovala společnost ČEZ z vlastních zdrojů nové
zemní kabelové vedení NN a přípojky.
15. dubna byla zahájena přístavba dílny a klubovny hasičů. Stavbu realizuje společnost EKOZIS spol. s r.o., Zábřeh. Ukončení stavby je dle
smlouvy o dílo stanoveno na 15. listopadu 2015.
Celkové náklady stavby činí 4 913 020 Kč.
1. června zahájila společnost Jokov spol. s r.o.
rekonstrukci sklepa v budově mateřské školy.
Jedná se o opravu omítek, výměnu podlah,
zvýšení studny do výšky 1 m nad podlahu
sklepa, úpravu přepadu ze studny do dešťové
kanalizace, nový vstup do II. PP z galerie, novou elektroinstalaci sklepa a osazení čerpadla
do studny. V době prázdnin se stavební práce
přesunou do mateřské školy, kde bude prove5

dena výměna části podlah v I. a II. NP objektu
z důvodu instalace dřevěného hradu pro děti.
Práce budou ukončeny nejpozději 31. srpna.
Celkové náklady akce činí 1 325 081 Kč.
V červnu a červenci proběhne oprava místní
komunikace na ul. Anenské. Kromě opravy
komunikace budou pročištěny příkopy a propustky, stávající odvodňovací žlaby budou nahrazeny za nové ocelové svodnice. Akci bude
realizovat společnost ROADMEDIC s.r.o.,
Šumperk.
Celkové náklady akce činí 711 794, 36 Kč.
V letošním roce byl obci Vikýřovice ze Státního fondu dopravní infrastruktury přiznán
ﬁnanční příspěvek na výstavbu lokálních zpevněných chodníkových ploch (v projektové
dokumentaci označeno jako trasy B a C) a na
rekonstrukci stávající části chodníku (trasa D),
který se bude napojovat z jedné strany na nový
navrhovaný chodník a z druhé strany na stávající konstrukci mostu v obci Vikýřovice. Trasa
A (u muzea silnic) již byla obcí realizována
v roce 2013. Řešená stavba bude umístěna mezi
dvěma stávajícími křižovatkami na ul. Hraběšické (silnice III. tř. č. 44638) a ul. K Lužím
(silnice III. tř. č. 44636). Jedná se o doplnění
nových chodníkových ploch ke stávajícím tak,
aby v celkovém kontextu působily jako celek
a umožnily chodcům přejít na druhou stranu
silnice. Na akci již proběhlo výběrové řízení,
ve kterém zvítězila společnost SART – stavby
a rekonstrukce a.s., Šumperk s nejnižší nabídkovou cenou 626 633,59 Kč. V nejbližší době
bude mezi obcí a poskytovatelem podepsána
Smlouva o poskytnutí ﬁnančních prostředků
z rozpočtu SFDI, ve které bude stanovena max.
výše příspěvku (schváleno 472 000 Kč; příspěvek bude nižší s ohledem na provedené výběrové řízení a vymezení nezpůsobilých výdajů
projektu). Stavební práce jsou plánovány od
srpna do října letošního roku.
Na základě Smlouvy o společném postupu
k zabezpečení realizace stavby uzavřené mezi
Šumperkem, Vikýřovicemi a Rapotínem bude
na silnici I/11 realizována akce „Cyklostezka Šumperk–Vikýřovice–Rapotín“. Jedná se
o vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro
cyklisty na komunikaci I. třídy. Každý účastník smlouvy uhradí náklady stavby na svém
katastrálním území. Celkové náklady akce
činí 809 531,41 Kč, z toho je nejvyšší podíl
Vikýřovic ve výši 516 701,93 Kč. V rámci výběrového řízení byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti NVB LINE s.r.o.,
Otrokovice. Akce bude zahájena 15. června
a potrvá do 17. srpna.
Ing. Ivana Pospíšilová

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

Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
9. července, 23. července, 6. srpna, 20. srpna, 3. září, 17. září

11.55 – 12.15 hod. u bývalé has. zbrojnice
13.15 – 13.35 hod. ulice Rybářská
13.40 – 14.00 hod. u Šeﬂů č. p. 441

Kompozitní obaly
9. července (čtvrtek)

Velkoobjemové kontejnery
od 21. do 23. září (pondělí – středa)
Místa přistavení:
- ulice Sadová
- parkoviště před prodejnou NAZET
- u provozovny VERNER MOTOR

Nebezpečný odpad
19. září (sobota)
Harmonogram svozu:
09.00 – 9.20 hod. u STS
09.25 – 9.45 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. hostince Pod Trámky

od 23. do 25. září (středa – pátek)
- ulice Krátká – u Šeﬂů č. p. 441
- u bývalé hasičské zbrojnice
- u bývalého sídliště VÚCHS (parkoviště)
- ulice k Desné
Biologicky rozložitelný materiál
Svoz biologicky rozložitelného materiálu

bude probíhat každý čtvrtek. Od dubna
do října (včetně) bude v obci rozmístěno
119 nádob na biologicky rozložitelný materiál, jako je listí, tráva a drobné větvě ze
zahrad.
Rozpis rozmístění velkého kontejneru na
BIO:
- u nádraží: stálé stanoviště, duben – listopad 2015
Upozornění občanům
Nádoby na bioodpad umístěné na jednotlivých stanovištích jsou majetkem
obce. Žádáme vás, abyste si je nenechávali na zahradách u svých rodinných domů. Berte ohled na své sousedy, kteří by nádoby také rádi využívali.

Upozornění občanům při platbě poplatků bezhotovostním převodem
Vzhledem ke změně ekonomického programu je nutné před platbou poplatků na účet od 1. 7. 2015 vyžádat si na obecním úřadě
variabilní symbol, který je přidělen každému poplatníkovi samostatně. Děkujeme za pochopení.

Elektrizace trati č. 293

Šumperk – Kouty nad Desnou
Železnice Desná vedoucí ze Šumperka
přes Petrov nad Desnou do Koutů nad
Desnou projde letos zásadní modernizací. Prostřednictvím ministerstva dopravy byla Svazku obcí údolí Desné,
který je vlastníkem dráhy, schválena
dotace z Operačního programu Doprava (OPD) ve výši 340 mil. Kč. V rámci OPD jde o první projekt, kterému
je evropská dotace poskytnuta, aniž
by byl vlastníkem infrastruktury stát
nebo kraj.
V úterý 28. dubna byla podepsána
smlouva na projekt stavba elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad
Desnou. Předmětem stavby je elektrizace soukromé trati č. 293 Šumperk
– Kouty nad Desnou stejnosměrnou
proudovou soustavou 3 kV v celkové
délce 19 300 m, přičemž železniční stanice Šumperk je již elektrizována. Napájení nově zřizované elektrické trakce
bude realizováno ze stávající trakční

měnírny SŽDC v Šumperku a z nové
trakční měnírny v katastru obce Loučná nad Desnou.
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku
včetně odvodnění a 13 ks výhybek
a budou provedeny kolejové úpravy
v žst. Petrov nad Desnou a v dopravně
Kouty nad Desnou za účelem zřízení
nových bezbariérových nástupišť. Dále
bude zřízena dopravna Loučná nad
Desnou určená pro křižování vlaků.
Ve všech zastávkách budou rekonstruována nástupiště na bezbariérová a prodloužena na potřebnou délku 90 m. Nástupiště budou vybavena moderními
přístřešky pro cestující a osvětlením.
Taktéž budou rekonstruovány železniční mosty, u dvou bude provedena
nová nosná konstrukce.
V rámci stavby bude v celém úseku
elektrizace provedena nová drážní
kabelizace zabezpečovacího a sdělo6

vacího zařízení včetně zabezpečení
přejezdů. Také bude instalován nový
kamerový systém a informační zařízení pro cestující.
Pavel Žerníček

Výluková činnost
na Železnici Desná
V souvislosti s elektrizací tratě na Železnici Desná výluka. V první výluce
na Železnici Desná budou od 4. 5. 2015
do 27. 7. 2015 nahrazeny všechny vlaky
v úseku Šumperk – Velké Losiny náhradní autobusovou dopravou s označením „ŽD výluka“.
V ostatních úsecích zůstávají vlakové
spoje beze změny. Náhradní autobusové zastávky s označením ŽD budou po
dobu výluky umístěny na komunikacích
v blízkosti vlakových zastávek. Druhá
výluka bude probíhat na úseku Velké
Losiny – Kouty nad Desnou. Přesný
harmonogram bude včas oznámen.

Historie obce Vikýřovice
Český název (dříve též Vikéřovice a Vikárovice) je odvozen od německého Weikersdorf ve významu „Weikerova ves“. Na
obecním pečetidle byly ve štítě zobrazeny
brány. Částí Vikýřovic byla trvale osada
Krenišov (německy Kröneshof), jež zanikla ve dvacátých letech stavebním splynutím s obcí. Za okupace v letech 1938
až 1945 byly Vikýřovice částí Rapotína.
V roce 1976 se staly částí Šumperka, ale
v roce 1990 se obec opět osamostatnila.

ﬁcký vývoj pokračoval i v následujících desetiletích a při sčítání obyvatel
v roce 1991 bylo ve Vikýřovicích zjištěno 1859 osob, 593 bytů a 438 domů.
První zmínka o vsi je v pramenech k roku
1391. Náležela původně k šumpersko-novohradskému, od 16. století k velkolosinskému panství a již před třicetiletou válkou zde byly dva vrchnostenské
dvory. Podle lánového rejstříku hospodařilo v roce 1677 ve Vikýřovicích již
43 usedlíků a do roku 1834 se vesnice
rozrostla na 116 domů s 816 obyvateli.

Obecná škola

Původní vikýřovický katastr o rozloze
1153 hektarů (v roce 1992 1175 hektarů)je na západě ohraničen tokem řeky
Desné. Zvedá se k východu a Prostřední skálou dosahuje výšky 719 m. Vesnice má střední nadmořskou výšku 335 m
a je rozložena na levém břehu Desné,
která ji odděluje od protějšího Rapotína. Na jižním okraji obce splynula
s Vikýřovicemi osada Krenišov. Východně od vesnice vede železniční trať
ze Šumperka do Petrova nad Desnou.
Od poloviny 19. století se počet obyvatel neustále zvyšoval. O příznivý demograﬁcký vývoj se zasloužila poloha obce
v blízkosti okresního města, ale také pracovní příležitosti poskytované několika
zdejšími průmyslovými podniky. V roce
1850 měly Vikýřovice 1060 obyvatel
a do roku 1900 se jejich počet zvýšil na
1444 v 179 domech (z toho bylo v Krenišově 28 domů a 355 obyvatel). V té době
se všichni zdejší usedlíci hlásili k německé
obcovací řeči. Maxima v počtu obyvatel
bylo dosaženo v roce 1930, ve 289 domech žilo 1997 osob a mezi nimi již
379 Čechů. Atraktivita obce vedla po
druhé světové válce a odsunu německých
obyvatel k poměrně rychlému dosídlení
za účasti reemigrantů z Volyně a v roce
1950 žilo ve Vikýřovicích v 322 domech
již opět 1425 osob. Příznivý demogra-

V jižní části vikýřovického katastru byl
v 16. století tzv. Borovský svobodný dvůr.
V dalších letech přešel na majitele panství
Třemešek a po roce 1750 zde vrchnost
zřídila činžovní ves Krenišov (snad Krönesův nebo Grünův dvůr). V roce 1834
byla tvořena 21 domy se 106 obyvateli.

V roce 1901 zahájila výrobu Oberleithnerova raﬁnérie minerálních olejů a za
první světové války zaměstnávala až
200 pracovníků. Od roku 1928 převzala
podnik akciová společnost Apollo, výroba byla zastavena za druhé světové války. Největší továrnou však byla Laneova
tkalcovna v Krenišově. Začala pracovat
rovněž v roce 1901 a v meziválečném
období poskytovala až 250 pracovních
příležitostí. Menšími podniky byly továrna na lihoviny, mlýn a výrobna cementového zboží. Ve Vikýřovicích byly také
dva velkostatkářské dvory, z nichž lichtenštejnský (Annenský) o výměře 200 hektarů byl za první pozemkové reformy rozparcelován, kdežto dvůr Viereck
s 60 hektary byl ponechán vlastníku a byl
propachtován továrníku Oberleithnerovi.
Poměrně pozdě, až v roce 1872, byla ve
Vikýřovicích zřízena samostatná škola. Českým dětem sloužila od roku 1919
menšinová dvojtřídka. Značné zastoupení dělnictva mezi vikýřovickým obyvatelstvem se projevovalo politickým
primátem německé sociální demokracie, ale ve volbách v roce 1935 byla daleko nejsilnější Sudetoněmecká strana.
Dynamický rozvoj obce pokračoval i po
druhé světové válce, kdy vazba Vikýřovic
na sousední okresní město ještě vzrostla.
V roce 1955 zde bylo založeno JZD, které
po roce 1960 vplynulo do šumperského
státního statku. Bývalou likérku převzal
provoz olomouckého Selika. V roce 1990
měly Vikýřovice železniční zastávku, nižší stupeň základní školy, tři prodejny smíšeného zboží a pohostinství.

Hostinec

Po roce 1848 byly Vikýřovice začleněny do politického i soudního okresu
Šumperk a v továrnách okresního města,
ale také v rapotínské sklárně nacházeli
vikýřovičtí obyvatelé zaměstnání. Od
počátku 20. století se úspěšně rozvíjela průmyslová výroba i ve Vikýřovicích.
7
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Obec informuje
Zlepšení protipovodňové
ochrany v obcích Svazku
obcí údolí Desné

vodněmi a posléze také řešit všechny
důležité úkoly spojené s ochranou
obyvatelstva a majetku.

V listopadu 2014 byla ukončena realizace projektu Zlepšení systému
protipovodňové ochrany Svazku obcí
údolí Desné, který byl spoluﬁnancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti (85 %), Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí (5 %)
a vlastními prostředky Svazku – zainteresovanými obcemi – (10 %). Celkové
ﬁnanční náklady dosáhly cca 18,1 mil.
Kč (vč. DPH). Do projektu se zapojilo
8 obcí – Vikýřovice, Rapotín, Velké
Losiny, Loučná nad Desnou, Petrov
nad Desnou, Sobotín, Vernířovice a Rejchartice a dílo bylo realizováno v období červen – listopad 2014.
Posláním projektu je zlepšení předpovědní a hlásné povodňové služby
a podstatné zdokonalení systému včasné výstrahy a varování. Díky měřicím
čidlům na kritických proﬁlech Desné,
Merty, Losinky, Račinky a Klepáčovského potoka a srážkoměrným stanicím
v Loučné nad Desnou a Rejcharticích
bude možné s maximálním možným
předstihem a co nejefektivnějšími
prostředky varovat v případě nutnosti
obyvatelstvo obcí před možnými po-

1) Výstražný a varovný informační
systém
Hlavními prvky tohoto systému jsou
zejména bezdrátové rozhlasové hlásiče
rozmístěné ve všech lokalitách uvedených obcí, hladinová čidla a srážkoměrné stanice pro monitorování výšky hladiny vybraných vodních toků a úhrnu
vodních srážek a řídící a ovládací pracoviště umístěná na obecních úřadech.
Bezdrátových hlásičů je v obcích rozmístěno celkem 432 ks (nejvíce ve Velkých Losinách – 104 ks), a to s 1050-ti
reproduktory (u jednoho hlásiče jsou
1 – 4 reproduktory). Hladinových čidel je na vodních tocích umístěno osm.
Koncové prvky systému, tzn. hlásiče,
hladinoměry a srážkoměry jsou zajištěny elektronickým zabezpečovacím
systémem proti odcizení. Velmi užitečná je také možnost dálkově zjišťovat
provozuschopnost hlásičů, včetně stavu
baterie.
Dílo realizovala společnost SUPTel a.s.,
Plzeň a cena této části činila 16,8 mil.
Kč (vč. DPH).

Celý projekt má dvě části:

2) Digitální povodňové plány (dPP)
Tyto plány umožňují přehledný pří-

stup ke všem důležitým informacím
souvisejícím s krizovou povodňovou
situací, umožňují provázat řadu užitečných funkcí a tak jsou kvalitním a nepřetržitým informačním nástrojem pro
zpracování dat a pro efektivní řešení
krizových stavů. K vlastnímu využívání a práci s aplikacemi dPP proběhlo
v listopadu školení vybraných pracovníků obecních úřadů. Plány jsou nyní
integrovány v Povodňovém informačním systému (POVIS) a veškeré potřebné informace jsou takto dostupné
všem členům povodňových komisí
obcí, povodňové komisi ORP Šumperk, Olomouckého kraje i ČR.
Dílo realizovala společnost Envipartner s.r.o. Brno a cena této části činila
581 tis. Kč (vč.DPH).
Ve Svazku obcí údolí Desné je nyní
k dispozici velmi moderní a efektivní systém protipovodňové ochrany.
I přesto, že si „ostré“ nasazení v krizové situaci vůbec nepřejeme, máme
nástroje, které mohou jednoznačně
přispět k včasnému a spolehlivému
informování o hrozícím povodňovém
nebezpečí, aby se na ně občané mohli
včas připravit a zabezpečit své rodiny,
chovy domácích zvířat, budovy a další
majetek i prostředí, ve kterém žijí.
Ing. Jaroslav Strachota

K
28. 4. 2015 v knihovně byla vernisáží zahájena výstava Jakuba Hříbka
ve spolupráci s Městkou knihovnou
Šumperk. Malíř, který svá díla z důvodu postižení maluje ústy, se setkal
s žáky ZŠ Vikýřovice. Jakub Hříbek
žije v Domově Paprsek v Olšanech.
Knihovna získala celkem 17 nových
knih – 12 svazků beletrie pro dospělé,
1 svazek beletrie pro mládež a 4 svazky naučné literatury pro dospělé.
V květnu byl založen fotograﬁcký
kroužek pod vedením Marka Macha.
Kroužek navštěvuje 22 dětí ze ZŠ Vikýřovice. Kroužek bude dále pokračovat v září.
V červnu vikýřovická knihovna uspořádala ve spolupráci s obcí exkurzi do
knihovny v Libině a návštěvu Pevnosti poznání v Olomouci. Děti měly
možnost v expozici Rozum v hrsti
zhlédnout obří model lidského mozku pomocí speciálních obrazovek, na
kterých si volily konkrétní lidskou

činnost, pak se jim zobrazovala ta část
mozku, která tuto činnost řídí. Další
zajímavostí byla možnost nahlédnout
do obřího modelu lidského oka. Děti
byly nadšené, výlet jsme ukončili v re8

stauraci McDonald's.
Exkurze se zúčastnilo 40 čtenářů.
Ve čtvrtek 25. června
proběhne v knihovně
pasování prvňáčků
a rozloučení s žáky
pátého ročníku ZŠ
Vikýřovice.
Videa z akcí, které
se točí během roku,
můžete zhlédnout na
stránkách obce v rubrice Život obce a Videa. Autorem těchto
videí je Marek Mach.
Půjčovní doba knihovny: V době letních prázdnin bude
knihovna otevřena v pondělí, středu,
pátek od 14 do 18 hodin.
Knihovnice Květoslava Havlíčková,
tel.: +420 605 849 840, e-mail:
knihovna@vikyrovice.cz.

Ze života dobrovolných spolků
Výlety
zdravotnického spolku
V sobotu 11. dubna se konal pěší výlet občanů z Vikýřovic a okolí, který uspořádal
Zdravotnický spolek Vikýřovice za podpory obce Vikýřovice. Turisté vystoupili
z vlaku v Koutech a dále pokračovali přes
Andělské žleby lesní cestou na Přemyslov,
dále nad Bukovice a do Pekařova. Odtud
se spustili přes louky do Velkých Losin.
Po cestě obdivovali zasněžené vrcholky
našich hor a jarní výhledy do údolí. Počasí
bylo nádherné a mezi výletníky panovala
skvělá nálada. Trasa měřila 17 km.
V neděli 29. dubna se vypravila skupina
dětí a rodičů z Vikýřovic na cestu za pokladem, kterou pro ně připravil Zdravotnický
spolek Vikýřovice. Po cestě děti ošetřovaly
zraněného kamaráda, určovaly léčivé bylinky, hádaly hádanky, povídaly si o zvířátkách, a jak se správně chovat v lese, házely
šiškami na cíl a nakonec si na farmě pana
Šimka opekly špekáčky. Úspěšně našly
ukrytý poklad, nakrmily jehňata a kůzlata
a povozily se na lanovce. Akce, která se
konala za podpory obce Vikýřovice, se zúčastnilo 40 dětí a jejich doprovod.
V neděli, 10. května 2015, se skupina občanů z Vikýřovic a okolí vypravila na cyklistický výlet na Borový vodopád. Několikrát
mírně zmokli, ujeli 44 km a nakonec byli

Druhý květnový víkend se skupina vikýřovických občanů
vydala na cyklistický výlet na Borový vodopád. Foto: archiv ZS

odměněni krásným vodopádem v údolí Borového potoka.
Zdravotnický spolek Vikýřovice uspořádal v neděli 24. května pěší výlet kolem
obranných pevností na Staroměstsku.
Skupina 37 turistů vyrazila z Branné lesem a po loukách kolem řopíků a pěchot-

Účastníci výcviku trénovali poskytování první pomoci. Foto: archiv SDH

Hasiči prošli
školením a výcvikem
12. dubna sbírali hasiči z Vikýřovic po
obci železný šrot, tímto tříděním odpadu přispívají na snížení nákladů na poplatky za odpad ve Vikýřovicích.
25. dubna prošli hasiči a zástupci Zdravotnického spolku Vikýřovice školením a výcvikem první pomoci, záchranou lidí a psychosociální pomocí na ci-

vilní ochraně. V letošním roce byla na
programu zinscenovaná dopravní autonehoda s cyklistou, a tedy poskytnutí
první pomoci zraněnému cyklistovi,
řidiči a matce s malým dítětem. Účastníci museli poskytnout první pomoc,
což se jim povedlo nejlépe ze zúčastněných obcí i díky každoročnímu školení zdravovědy a obsluhy deﬁbrilátoru.
Program zahrnoval i to, jak psychicky
podpořit lidi, kteří přišli po povodni
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ních srubů a obdivovala krásné výhledy na
okolní kopce a májovou přírodu. Po cestě
si turisté opekli špekáčky a přes louky nad
Šléglovem se vrátili do Branné na autobus. Výlet měřil 12 kilometrů. Akce proběhla za podpory obce Vikýřovice.

o dům. Během simulace seděli manželé
před svým zbořeným domem a mlčeli, zástupcům hasičů a zdravotnického
spolku se povedlo získat na svou stranu manžela, který jim psychosociální
pomoc manželce velmi usnadnil. Další
družstva měla s tímto úkolem trochu
problém, protože mnoho lidí neví, jak
se k lidem, kteří psychicky tápají v krizové situaci, chovat. V tomto je velký
potenciál žen u sboru Vikýřovic.
Dále si účastníci vyzkoušeli život z pohledu vozíčkáře. Každý si mohl vyzkoušet jaké to je, když je člověk upoután na
invalidní vozík, i to, jak se dá zvládnout
transport takovéto osoby a jak může
postižený vyjet schody za pomoci
techniky (schodolez).
27. dubna byla přivezena májka, předcházel tomu výběr stromu, očištění,
chystání podpěr či výroba věnce.
Už tradiční stavění májky proběhlo
1. května, vždy je k tomu potřeba hodně lidí, i když se používá ke stavění
stroj. Je třeba vykopat díru, májku nazdobit, postavit a následné zahrnout
patku. To celé trvalo 4 hodiny.
Na počest svatého Floriána, patrona
všech hasičů, proběhla 3. května v kostele v Rapotíně slavnostní mše svatá
s účastí hasičských sborů Rapotína,
Petrova a Vikýřovic.

Ze života dobrovolných spolků
Co se událo v Rodinném
centru Vikýrek
V dubnu se pod záštitou Rodinného centra Vikýrek uskutečnila beseda s doktorkou
Lidmilou Pekařovou na téma Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě. Tato svérázná
dáma opět své posluchače nezklamala a humorem sobě vlastním několikrát rozesmála
celý sál. Mezi více než padesátkou účastní-

ků přednášky byli rodiče a učitelé nejen ze
Šumperska, ale také Zábřežska a Jesenicka.
Po tříhodinové příjemné besedě odcházeli nabiti novými dojmy a informacemi
o vztahu mezi rodičem a učitelem, učitelem
a žákem. Doktorka Pekařová svým typicky
lehkým a plně srozumitelným způsobem
upozornila na nejčastější chyby, kterých se
rodiče dopouští při výchově dětí – školáků, nejčastější problémy vyskytující se ve

školství a hlavně možnosti jejich řešení
a rychlé nápravy.
Ačkoli počasí nebylo právě letní, uskutečnil se ve dnech 15. a 16. května v KKC Rapotín již tradiční bazárek letního oblečení,
dětských potřeb a hraček. Díky patří všem,
kdo pomáhali s organizací akce a stejně tak
všem prodávajícím a nakupujícím.
Úspěšně proběhla také řada dalších aktivit, mezi něž patří besedy na téma bylinky

a jejich využití, nošení dětí a nástup dětí
do MŠ a oční vady u nejmenších dětí. Ve
výtvarné dílničce si děti vytvořily hudební
nástroje, dárek ke dni matek a nechyběly
samozřejmě kurzy masáží miminek, manipulace s dětmi a předporodní příprava.
26. června proběhlo v prostoru fotbalového hřiště ve Vikýřovicích tradiční Loučení
s Vikýrkem.

PRO FIT
V sobotu 14. dubna uspořádal spolek PRO FIT Vikýřovice již podruhé
v tomto roce sportovní dopoledne pro
veřejnost. Přišly si zacvičit ženy a jeden odvážný muž. Zumbu vedla Šárka
Elsnerová, trampolínky Katka Ščučková a kalanetiku Šárka Brhelová.
Pro letošní školní rok již PRO FIT
ukončil svoje pravidelné aktivity (kondiční cvičení, trampolínky,
jóga, cvičení pro seniory) a opět se
bude těšit na své věrné i nové příznivce v září. Rozvrh podzimních
aktivit bude zveřejněn v srpnu na
nových webových stránkách spolku
www.spolekproﬁt.cz.

Ve čtvrtek 4. června uspořádalo občanské
sdružení PRO FIT posezení pro seniory u táboráku. Foto: archiv PRO FIT

Každý
od 16 až do pátek
18 se schází
u mod
Bratrské je litebny sboru
dn
dětského kl oty Baptistů členové
ubu. Foto:
archiv BJB

BMV – klub pro
děti Bratrské jednoty
Baptistů
Deset, devět,… nula – už jdu!!! Nejoblíbenější hra dětí je „schovka s míčem“. Cílem není jen najít ostatní, ale
také chytit a vybít. A cílem členů dětského klubu Bratrské jednoty Baptistů
není jen se schovávat a hrát si, ale chtějí také zpívat a povídat si. O různých
zážitcích, radostech, smutcích, ale také
o tom, kdo je Bůh, proč o Něm mluví,
co všechno může dělat v životě člověka
atd. Pokud budete mít zájem, mohou se
k němu vaše děti připojit, a to kterýkoliv pátek od 16 až do 18 u modlitebny
sboru BJB (Šumperská 272).
Na letní prázdninové dny chystá klub

stejně jako v předchozích letech tábor. Po druhé to bude příměstský tábor, kde je
možné strávit celý týden (od 26. 7. do 1. 8.), nebo jen několik dní. Na programu
budou různé aktivity, které zvládnou děti od druhé třídy až po devátou, včetně povídání si o Bibli a o Bohu. U táboráku se bude péct maso a zpívat, za slunných dní
budou na děti čekat vodní bojovky i výlety, spousta různých her i tvoření.
Pokud by vás zajímalo cokoliv dalšího, můžete se ozvat na kontakt: Tomáš Kolman,
tomaskolman@gmail.com nebo 608 037 657.
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Život obce ve fotografiích

Pirátský týden byl v mateřské škole zakončen vyhodnocením celoroční
hry Rok s Maxipsem Fíkem. Všechny děti dostaly diplomy za zapojení
do celoroční pohádkové hry. Foto: archiv MŠ

Vítání občánků proběhlo 15. května 2015, zúčastnily se ho tyto děti –
(zleva) Richard Kirschner, Filip Juna, Lukáš Holý, Marek Heblák, Magdaléna Truksová, Jakub David, Daniel Dokoupil, Tomáš Dvořák, David
Vémola, Vanesa Kondlerová, Matěj Končický. Foto: archiv obce

V neděli dne 12. dubna se uskutečnilo v sále
Penzionu Trámky ve Vikýřovicích Jarní setkání seniorů. Foto: archiv obce

Kulturní a sociální komise při Radě obce Vikýřovice uspořádala 19. května jednodenní zájezd
do Letohradu s prohlídkou muzea a návštěvou
Hory Matky Boží.

30. května proběhlo kácení máje spojené s dětským dnem. Během akce převedli své dovednosti šermíři z Mohelnické sebranky. Foto: archiv
SDH

Během dětského dne předvedli mladí hasiči
ukázku požárního útoku. Foto: archiv SDH

V rámci exkurze pořádané vikýřovickou knihovnou navštívili zájemci olomouckou Pevnost poznání a expozici Rozum v hrsti. Foto:
archiv knihovny

Školní projekt Svět zvířat zavedl děti z vikýřovické základní školy i do Prahy. Foto: archiv ZŠ

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. září. Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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Placená inzerce – obec Vikýřovice neodpovídá za obsah

Pars nova a.s.
Stabilní a zkušený partner v oblasti modernizací, rekonstrukcí, oprav a výroby kolejových
vozidel nabízí pracovní uplatnění na pozice:
Požadavky:
- vyučen v oboru,
- schopnost pracovat dle výkresové dokumentace,
- odpovídající osvědčení pro danou pozici.
Nabízíme:
- odpovídající finanční ohodnocení,
- možnost seberealizace, profesního růstu a vzdělávání,
- dotované stravování v prostorách společnosti,
- zaměstnanecké benefity,
- týden dovolené nad rámec zákona.
Kontakt:
- Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk
- e-mail: marcela.jedlickova@skoda.cz
- Telefon: 583 365 573

ELEKTROMECHANIK
MECHANIK OPRAVÁŘ
ZÁMEČNÍK - EN 135, EN 111
HORIZONTKÁŘ – W9
LAKÝRNÍK

M A K L É Ř S K Á P O J I Š Ť O VA C Í K A N C E L Á Ř
P

P

| U Hájenky 137 | Vikýřovice

Chcete zvýhodnit Vaše stávající pojištění?
Poradenství zdarma.
Nabízíme slevy až 50 %.
Jsme nezávislou poradenskou kanceláří působící na ﬁnančním trhu od roku 1990.
Spolupracujeme s významnými ﬁnančními institucemi a nabízíme občanům a ﬁrmám tyto produkty:
▪ životní a úrazové pojištění, pojištění pracovní neschopnosti
▪ pojištění živnostníků, průmyslu a podnikatelů
▪ pojištění majetku a odpovědnosti
▪ pojištění vozidel (havarijní a povinné ručení)
▪ stavební spoření

Kontakt:

V
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 731 533 558
 776 571 617

E-mail: ppazour@seznam.cz

