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ZŠ A MŠ VIKÝŘOVICE
ZAHÁJILY NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

V mateřské škole se za prázdniny díky opravám
mnohé změnilo. Foto: archiv MŠ

Pěkné počasí doprovodilo první zářijový
den děti do mateřské a základní školy.
Žáci se již těšili, až usednou do školních
lavic, a čekali, co si pro ně paní učitelky připravily. Učitelský kolektiv přivítal
především prvňáčky, které čeká rok plný
učení, her a poznání. Pro páťáky je to zase

poslední rok na vikýřovické škole.
Jako každý rok čeká žáky celoroční projekt, tentokrát s názvem Slovensko,
v rámci něhož se budou školáci snažit dozvědět co nejvíce o našich sousedech. Vyvrcholením bude školní výlet do družební
školy v Ciglu.
Ve škole došlo v průběhu prázdnin k několika změnám. Byla dokončena oprava pískoviště na školním hřišti, žáci 1. až 4. ročníku
dostali do šaten nové lavičky a v 1. patře
na chodbě stojí nová skříň, na které budou
vystavována ocenění ze soutěží, kterých se
žáci zúčastní.
Do MŠ Vikýřovice letos nastoupilo celkem 54 dětí (do dvou oddělení), do lavic
ZŠ Vikýřovice usedlo celkově 76 dětí (do
1. ročníku 18 dětí, do 2. ročníku 16, do
3. ročníku 17, do 4. ročníku 15 a do
5. ročníku 10). Přejeme jim hodně štěstí
ve školním roce 2015/2016.

Obec zve
do Zámečku
23. října v 17 hodin proběhne slavnostní otevření zrekonstruovaného sklepa Zámečku. Zástupci
obce zvou srdečně všechny občany, aby se přišli podívat na nové
prostory, které budou sloužit výstavám a dalším kulturním akcím.

Žáci vikýřovické základní školy navštívili Prahu

Žáci si před Pražským hradem zazpívali a vyfotili se s místními umělci. Foto: archiv ZŠ

V úterý 15. září podnikli žáci 4. a 5. třídy
ZŠ vlastivědnou exkurzi do Prahy. Již samotné cestování do našeho hlavního měs-

ta se setkalo s velikým nadšením, neboť
jsme zvolili za dopravní prostředek vlak
Regiojet. Zpočátku nás postrašilo počasí
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svou zamračenou oblohou, ale nakonec
nás po památkách Prahy provázelo slunce. Žáci navštívili Petřínskou rozhlednu,
Pražský hrad a jeho zahrady, Karlův most.
Nechybělo Staroměstské náměstí s orlojem a návštěva obchodního domu Kotva.
Největší překvapení nás čekalo na Pražském hradu, kde jsme se setkali s bývalým
žákem naší školy panem Josefem Kocůrkem. Ten vystupoval se svým „Pražským
Hradčanským orchestrem“. Zazpívali
jsme si s ním několik písní a slíbil, že nás
v prosinci navštíví ve Vikýřovicích.
Náš celodenní výlet jsme zakončili na Václavském náměstí. Žáci si tak prohlédli důležité památky, o kterých se ve 4. a 5. třídě
učí ve vlastivědě. Jistě se už těší na příští
rok, kdy projdeme Pražský hrad, Chrám sv.
Víta, Zlatou uličku a všechny zahrady, které se nachází kolem hradu.
Mgr. Eva Jonová

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Závěr roku

Konec června již tradičně v naší
škole patří rozloučení se školním
rokem. V pátek 26. 6. odpoledne vystoupil se svým vtipným
představením šašek Viki. Potěšil
všechny děti, ale i dospělé návštěvníky akce, veselými písničkami, scénkami i tancem. Potom
se žáci školy přesunuli na hřiště
k táboráku, kde si pochutnali na
opečeném kabanosu nebo makrele. Večer si všichni rozestlali
ve třídách spacáky a už se těšili
na stezku odvahy. Všichni žáci si
spaní ve škole užili a ráno se rozešli do svých domovů.

ZŠ sbírá:
- pomerančovou a citronovou kůru
- vršky od pet lahví
- baterie
- staré mobilní telefony
- tonery z tiskáren
- staré elektrospotřebiče – televize, počítače, monitory, žehličky,
kulmy atd.
Pokud se chcete tohoto nepotřebného elektrozboží zbavit, můžete
ho kdykoliv přivézt. Příští odvoz
bude 25. 10. 2015.
Ostatní věci se odváží po naplnění
sběrných nádob – průběžně.
ZŠ děkuje všem, kteří přispějí žákům školy k získání sportovních
nebo školních potřeb.
Sběr papíru se bude konat 14. 10.
2015 v době od 15 – 16.30 hod.
ZŠ děkuje všem občanům, kteří
papír přivezou a přispějí tak žákům na nákup učebních pomůcek
a potřeb.

Celoroční hra
– Králíci z klobouku
Ve školním roce 2015/2016 jsme
zařadili do výchovně vzdělávacího
programu MŠ Zámeček Vikýřovice novou celoroční hru s názvem
Králíci z klobouku. Mnohým tento
název napoví, že se jedná o pohádkové postavičky Boba a Bobka.
V naší MŠ s pohádkovým názvem
je hlavní postavou princezna. Už
mnoho let si s ní děti hrají prostřednictvím plnění úkolů. Budou se
seznamovat s příběhy těchto postaviček v pohádkách prostřednictvím
knížek, audiokazet a CD. Pohádkové téma se bude prolínat i jinými
činnostmi během dne v MŠ.
Naše děti budou po celý rok společně s rodiči plnit úkoly. V každém
ročním období se objeví v MŠ královská obálka s úkoly pro princeznu. Začínáme podzimem a končíme
létem. Úkoly budou vyhlašovány na
společných setkáních dětí. Po úvodní písničce si děti poslechnou pohádku, která navodí úkol pro dané
roční období.
Je důležité zmínit, že úkoly představují vlastnoruční výrobky dětí

a rodičů. Ty jsou pak vystaveny
ve společných prostorách MŠ. Za
každý splněný úkol dostanou děti
erb. V závěru školního roku bude
pohádková hra Králíci z klobouku
vyhodnocena.
Na prvním – úvodním setkání
v měsíci září byly děti seznámeny
s 1. úkolem pro princeznu. Spo-

Tento rok budou děti ve školce provázet
Bob a Bobek. Foto: archiv MŠ

lečně s rodiči si vyrobí klobouk
kouzelníka Pokustona. Způsob
zhotovení záleží na fantazii, tvořit
se může z tradičních i netradičních
materiálů. Záměrem celoroční pohádkové hry je rozvíjení tvořivého
přístupu dětí i rodičů, vzájemná
spolupráce se školou.
Majerová Ivana

Soutěž Zdravotnického spolku Vikýřovice

Žáci si pod zkušeným dohledem členek
zdravotnického spolku vyzkoušeli první
pomoc. Foto: archiv ZŠ

Na sklonku školního roku
2014/2015 proběhla již tradičně
na naší základní škole soutěž žáků
1. – 5. ročníku týkající se zdravovědy a záchrany lidského života,
2

kterou každoročně pořádají členky Zdravotnického spolku Vikýřovice.
Žáci si v praxi vyzkoušeli své
teoretické znalosti získané ve výuce prvouky a přírodovědy. Na simulovaných zraněních předváděli, jak ošetřit různé druhy poranění
a ti starší si vyzkoušeli také první
pomoc při zástavě dechu a ztrátě
vědomí. Nejlepší z nich za svůj
výkon obdrželi krásné ceny.
Soutěž Zdravotnického spolku patří mezi dětmi každoročně k těm
nejoblíbenějším. Doufáme, že tato
smysluplná spolupráce a obětavá práce členek Zdravotnického
spolku bude i nadále pokračovat.

Obec informuje / Ze života obce
Vysloužilé
úsporné žárovky patří
do sběrných nádob
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu
místo ve specializované sběrné nádobě,
představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle
odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.

Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují
úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi
malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit
mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje,
ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost
dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do
sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných
světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do
ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje
Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu,
v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná
pro nervovou soustavu.
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či
do takzvaných malých sběrných nádob,
kterých EKOLAMP rozmístil již více než
1900 a každý rok přibývají další. Nacházejí
se v obchodních centrech, úřadech a řadě
ﬁrem. Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných
žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Obec Vikýřovice má malou sběrnou nádobu umístěnou v budově obecního úřadu a ve
vstupu do prodejny na ulici Sokolská 337.

Pečujete doma
o dlouhodobě nemocného?
Péče o seniory a dlouhodobě nemocné v domácím prostředí je v současnosti moderním trendem.
Pečující rodina ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a agenturou domácí péče dokáží roky kvalitně pečovat o nemocného.
Jak je to ale s pečujícími osobami?
Často se po dlouhou dobu starají
o své blízké bez nároku na dovolenou, zájmy a koníčky. Nezřídka
odejdou ze zaměstnání a tím přijdou
o kolegy a známé. Ocitají se v izolaci, ztrácí přirozené kontakty se svým
okolím a nemají možnost se s nikým
podělit o své radosti a trápení.
Jak dlouho se dá taková situace
vydržet? Jak se do ní nedostat?
Odpověď na tyto otázky není jednoduchá a určitě bude do jisté míry
natolik individuální, jak jen jsou
rozdílní pečující. Je však zřejmé,
že pečující osoby potřebují efektivní podporu okolí, aby vše dokázali
zvládat. „V rámci zkvalitnění péče
o naše klienty se v poslední době
zaměřujeme mimo jiné na pečující
osoby,“ říká Marie Vychopeňová,
ředitelka Charity Šumperk a dodává, že se zaměstnanci snaží vidět
pacienta či nemocného v kontextu
rodiny a prostředí, ve kterém žije.
Pokud například o rodiče pečuje tři
roky dcera, která neměla po celou
dobu volný víkend nebo nebyla
v kině či na dovolené, je velká
pravděpodobnost, že bude vyčerpaná a bude pod vlivem různých
emocí. „Z této znalosti domácího
prostředí vznikla myšlenka vytvořit prostor pro pečující osoby
v podobě pravidelného setkávání
s lidmi s podobnými problémy
a založili jsme svépomocnou skupinu pro pečující,“ uvádí Marie
Vychopeňová. Setkávání umožní
pečujícím sdílet nejenom své zkušenosti, ale i radosti nebo obavy.
Pečující, kteří se mohou cítit izolovaní, mají také příležitost najít nové
známé a navázat společenské kontakty. Skupina bude pracovat pod
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vedením zkušeného terapeuta
a bude se scházet každé první úterý v měsíci v prostorách Charity
Šumperk v 15 hodin.
Do skupiny je možné přicházet pravidelně nebo podle potřeby. Náplň
jednotlivých setkání se bude řídit
potřebami jejich členů. Pokud máte
zájem účastnit se práce ve skupině,
přihlaste se telefonicky na čísle 583
216 747 nebo e-mailem na adresu
info@sumperk.charita.cz. Více
informací o svépomocné skupině
pro pečující i o dalších aktivitách
Charity Šumperk naleznete na
www. sumperk.charita.cz.

OBEC
informuje
Změna při platbě
místních poplatků
Obecní úřad Vikýřovice změnil
ekonomický program, a proto má
každý poplatník přidělen svůj variabilní symbol. Z tohoto důvodu
již není možné platit poplatek za
odpad jednou částkou za celou rodinu, popř. připočítat k ní ještě poplatek za psa.
Systém je nastaven tak, že jen při
uvedení příslušného variabilního
symbolu je platba automaticky
spárována s předpisem daného poplatníka. Obecní úřad Vikýřovice
proto rozhodl o vytištění poštovních poukázek na každý druh místního poplatku a na každého občana
samostatně. Tyto poštovní poukázky obdržíte do konce letošního
roku do svých domovních schránek. Zároveň s touto poukázkou
obdržíte všechny potřebné informace pro realizaci platby. Nadále
zůstává zachována možnost platit
poplatky v hotovosti.
Dále upozorňujeme, že v případě
uplatňování nároku na osvobození,
vzniku či zániku poplatkové povinnosti je nutné postupovat dle platných obecně závazných vyhlášek
a včas splnit ohlašovací povinnost.

Kalendář akcí – říjen až prosinec 2015
Říjen
• Svatohubertská pouť
11. 10., pořádá Myslivecký spolek (Sportovní areál obce)
• Beseda s paní Zdeňkou Jordánovou
na téma – Umění žít
13. 10. od 17.00, pořádá RC Vikýrek,
předprodej vstupenek v pokladně divadla
(Divadlo Šumperk)
• Výlet pro SDH
Organizuje SDH
• Drakiáda
Pořádá SRPŠ, ZŠ a MŠ Vikýřovice (Vikýřovice a okolí)
• Vycházka do okolí Vikýřovic
Organizuje Zdravotnický spolek Vikýřovice (Vikýřovice a okolí)

Listopad
• Přednáška Dr. Lidmily Pekařové –
Výchova dětí 0 až 6 let
7. 11. od 14.00, pořádá RC Vikýrek, rezervace vstupenek na info@vikyrek.cz
(Divadelní sál ZŠ Šumperk, Sluneční 38)

• Posezení pro seniory
8. 11. v 15 hodin, organizuje Kulturní
a sociální komise Rady obce Vikýřovice,
vystoupení žáků ZŠ Vikýřovice, k tanci
a poslechu hraje skupina Albatros (Penzion Trámky)
• Zimní bazárek oblečení a potřeb pro
děti a dospělé
13. – 14. 11., pořádá RC Vikýrek (KKC
Rapotín)
• Setkání s předškoláky
19. 11., organizuje ZŠ a MŠ Vikýřovice
(základní škola)

• Mikulášská besídka
4. 12., pořádá SRPŠ (tělocvična)
• Mikuláš pro nejmenší
5. 12. od 16.00, pořádá RC Vikýrek (RC
Vikýrek)
• Vánoční jarmark, zpívání pod stromečkem
10. 12., organizuje ZŠ a MŠ Vikýřovice,
SRPŠ (prostranství u ZŠ)
• Závod o VÁNOČNÍHO AMURA
12. 12., pořádá Základní kynologická organizace

• Pasování prvňáků
26. 11., pořádá ZŠ a MŠ Vikýřovice (základní škola)

• Zpívání pod stromečkem
17. 12., organizuje Kulturní a sociální komise Rady obce Vikýřovice (u mateřské
školy)

• Beseda ke zdravému životnímu stylu
Pořádá Zdravotnický spolek Vikýřovice
(knihovna)

• Vycházka do lesa
19. 12., organizuje ZŠ a MŠ Vikýřovice,
Myslivecký spolek (Vikýřovice a okolí)

Prosinec

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.

• Mikuláš
Pořádá SDH a MŠ Vikýřovice (Galerie
Zámeček)

Pozvánka
na setkání bývalých
spolužáků

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. Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 1. prosince (předem prosím zvažte,
v kterém
kter
kt
erém
ém ččísle
ísle
ís
le bby
y by
bylo
lo nnejvhodnější
ejvh
ej
vhod
odně
nějš
jšíí po
pobl
poblahoblah
ahoopřát vašim blízkým).

Říjen
Zelma Bartošová
Anna Dušková
Jaroslav Hrubý
Ludmila Jeřábková
Helena Kouřilová
Alexander Linger
Karel Lipovský
Josef Liškař
Irena Moravcová

84 let
86 let
75 let
80 let
83 let
80 let
70 let
98 let
83 let

Listopad
Václav Fric
Františka Kašparová
Oskar Plischke
Jana Válková
Antonín Verner
Marta Zindulková

86 let
91 let
75 let
70 let
93 let
70 let

Prosinec
Josef Lapčík
Miroslav Podhorný
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83 let
88 let

Milí spolužáci, kteří jste ukončili
ZŠ v Petrově v roce 1962. Setkání
se uskuteční 3. 10. od 15.00 hod.
v restauraci LOSINKA v Rapotíně. Na setkání s vámi se za organizátory těší Mgr. L. Heclová.

Obec informuje
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.

Termíny svozu
odpadů – říjen až
prosinec
Vývoz popelnic
– každý sudý čtvrtek

1. října, 15. října, 29. října, 12. listopadu,
26. listopadu, 10. prosince, 24. prosince
(svátek – bude upřesněno)

Kompozitní obaly
1. října (čtvrtek)

Biologicky rozložitelný materiál
Svoz biologicky rozložitelného materiálu
probíhá každý čtvrtek. Od dubna do října
(včetně) je 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)
- ulice Rybářská
(2. 11. – 11. 11. 2015)
- ulice Krenišovská
(11. 11. – 20. 11. 2015)
- ulice Petrovská
(20. 11. – 30. 11. 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.
Žádáme občany, aby u kontejneru na bio
odpad neodkládali bio odpad, který se již
do kontejneru nevejde.
Vývoz velkoobjemového kontejneru je každý čtvrtek, pokud vyvážíte větší množství
bio odpadu, počkejte si na prázdný kontejner
a neukládejte bio odpad vedle kontejneru.
Tímto přidáváte práci našim zaměstnancům, kteří se musí o úklid postarat a nemohou vykonávat svoji práci.

K
Po dobu prázdnin byla knihovna otevřena pro čtenáře a děti. V měsíci srpnu
bylo do knihovny dodáno třicet knižních
novinek. Ve školním roce 2015/2016
bude opět otevřen fotograﬁcký kroužek,
který navštěvuje 10 dětí. Jejich práci si
můžete prohlédnout od 16. listopadu
v knihovně, kde se uskuteční výstava
jejich fotograﬁí.
Od 5. do 11. 10. navštíví Mateřská škola Vikýřovice v rámci Týdne knihoven
vikýřovickou knihovnu. Pod vedením
paní Kateřiny Ševčíkové si děti vyrobí
lampiony. V říjnu proběhne ve spolupráci se Základní školou Vikýřovice
také akce Město čte knihu aneb Babičky
a dědečkové (a nejen oni) čtou dětem.

11. listopadu proběhne beseda na téma
sochařství a kamenné plastiky na Šumpersku s Mgr. Evou Semrádovou,
v knihovně bude při této příležitosti
uspořádána výstava jejích prací.
Poslední týden v listopadu si budou
moci zájemci pod vedením paní Kateřiny Ševčíkové vyrobit originální adventní věnec.
V prosinci bude do knihovny zakoupeno několik svazků knižních novinek.
Knihy výměnného fondu dodá Městská
knihovna Šumperk.
Půjčovní doba knihovny po, st, pá od
14 do 18 hodin. Knihovnice Květoslava Havlíčková, tel.: +420 605 849 840,
e-mail: knihovna@vikyrovice.cz.

Léto s hasiči

Výlety
zdravotnického spolku

Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice pořádal ve dnech 1. – 8. srpna hasičské soustředění v Adamovském údolí u Starého
Města. Akce se velmi vydařila i díky počasí. Účastníci se zahráli spoustu her, podnikli celodenní výlet na Kralický Sněžník,
děti se procvičily ve zdravovědě a v požárním sportu.
O prázdninách čekalo hasiče i budování
tréninkové tratě na travnaté ploše vedle hřiště, kterou si pronajali od obecního
úřadu. Povrch plochy byl nerovný, proto museli plochu nejdříve zorat, srovnat,
vysbírat kamení a zasít novou trávu. Na
vybudování tratě odpracovali dobrovolní
hasiči 84 hodin a veškeré náklady hradilo
SDH Vikýřovice.
5. září uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice ve spolupráci s MŠ Vikýřovice Pohádkový les, kterého se zúčastnilo
158 dětí. Na trase, kde děti musely plnit
úkoly, bylo celkem 10 stanovišť s pohádkovými bytostmi. Po splnění všech úkolů
dostal každý balíček s cukrovinkami.
3. října čeká nejmenší hasiče a hasičky
dětská soutěž Šumperský Soptík.

V neděli 30. srpna se občané z Vikýřovic prošli po historické části Šumperka
s průvodcem, navštívili expozici Čarodějnické procesy v Geschaderově domě
a vystoupili na radniční věž. Akci pořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice za
ﬁnanční podpory obce Vikýřovice.
20. září se skupina turistů z Vikýřovic
a okolí vypravila z Loučné k lovecké
chatě Margaretka a úbočím Mravenečníku sestoupila přes Branku do Vernířovic. Turisté měli krásné výhledy do
údolí Merty a na okolní kopce Hrubého
Jeseníku a společně ušli 20 km.
Na říjen plánuje Zdravotnický spolek
Vikýřovice pěší výlet z Bohdíkova na
Nový Hrad nad Hanušovicemi a přes
Lužnou a Smrk a Nové domky domů,
kromě toho ještě jeho členové provedou
ukázky první pomoci pro postižené děti
ze střediska DUHA Vikýřovice. V listopadu, až se vybarví podzimní příroda,
tak se vypraví na vyhlídku Mrtvý muž
nad Malínskou roklí.

Vikýrek
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Vikýrkovské léto se neslo ve znamení
příměstských táborů. Letos poprvé rozšířili nabídku na tři turnusy, kterých se
zúčastnilo celkem 46 dětí. Vedoucí z řad
dlouhodobých lektorů Rodinného centra Vikýrek i nových externistů připravili
dětem bohatý program plný dobrodružných stezek, výletů do přírody, rukodělných prací a nechybělo ani opékání
vuřtů a výlet do Velkých Losin.
Dne 4. 9., i přes počáteční nepřízeň počasí za veselého řádění malých i velkých
dětí na skákacích hradech, při projížďce
na koních i při dovednostních hrách,
zahájilo RC Vikýrek činnost v novém
školním roce 2015/2016.

Ze života obce

Florbalový tábor

Muzeum silnic oslaví 5 let v Krenišovském dvoře
26. října uplyne 5 let od slavnostního
otevření vikýřovického Muzea silnic
v objektu tzv. Krenišovského dvora.
Za těch několik minulých let se dvůr
výrazně změnil. Ve dvou stavebních
etapách byla rekonstruována budova
muzea a nádvoří, zpřístupněny byly tři
stálé muzejní expozice, mapující jak
historii cest a silnic, cestářské řemeslo i práci dnešních silničářů, tak i činnost významné podnikatelské rodiny
bratří Kleinů, stavitelů silnic, železnic
a mostů a historii i současnost našich
silničních mostů. Muzeum silnic také
nabídlo svým návštěvníkům přes dvacet tematických výstav, téměř každý
měsíc jsou na Silničních pátcích prezentovány zajímavé přednášky, již
dvakrát jsme se sešli na Silniční muzejní noci. Příznivé ohlasy určitě nás
muzejníky potěší, zároveň ale motivují k tomu, abychom v této činnosti
nejen pokračovali, ale také se snažili
do muzea přivést další návštěvníky,
především ty místní.

zraky. Bylo jedno, kdo hrál Prokopa,
čerta či balvan, kdo zpíval andělsky
či klapal dřevěnými kopyty, jakože
dusá zubr – všichni před představením
v kostele horečně pomáhali s přípravami, radili a napovídali si, skvěle
odehráli své role a večer ve spacáku
naslouchali příběhům o víře, naději
a lásce. A než je ráno vzbudily zvony,
jistě se jim sladce spalo, vždyť dokázali vzbudit smích i rozpaky, vysloužili si potlesk i něco dobrého na zub
a svým divadlem rozdávali lidem radost. Potulný mnich, co je doprovázel,
je poslední den dovedl až do kláštera
na řece za svatým Prokopem. A tam
od toho svatého muže nedostali igelitku sladkostí, jak to na závěr tábora
bývá, ale požehnání a dobrou radu.
Pak ještě sehráli to divadélko o víkendu na pouti pekařovské i rapotínské.
A tak zase doma na farní zahradě naposled zazněla závěrečná slibující píseň:
„S nadějí a vírou, s láskou ba i sílou,
dřímají i v nás Prokopové…“

Poslední červencový týden uspořádala Kulturní komise obce Rapotín
ve spolupráci s ﬂorbalovým oddílem
FBC Sokol Vikýřovice ﬂorbalový
příměstský tábor pro děti z Rapotína a okolí. Tábor se uskutečnil v tělocvičně a na hřišti ZŠ a MŠ Údolí
Desné v Rapotíně a na obědy se chodilo do Holiday Resort Losinka, kde
se o všechny vzorně postarali. Osm
vedoucích, trenérů a instruktorů se
staralo a zajišťovalo týdenní program
pro čtyřicet dětí od čtyř do patnácti
let. Každý den dopoledne probíhaly
tréninky ﬂorbalu, v malé tělocvičně
byly vytvořeny různé „opičí“ dráhy,
kdy děti při hře posilovaly a hrály zábavné hry, venku běhaly a hrály míčové hry na hřišti. Odpolední program
vedoucí dětem zpestřili procházkou
po okolí a ve středu se společně vydali na hřiště u Areálu zdraví, kde se děti
pořádně „vyřádily“.
Také se několikrát rozdělily do družstev a zahrály si turnaj. V pátek odpoledne připravili vedoucí pro děti ﬂorbalovou olympiádu. Rozdělili je do
družstev, pro která si děti vymyslely
názvy, jako například Řízci, Ploštice
vítězí nebo Dinosaurus Jiřík. Potom
všechna družstva předvedla své ﬂorbalové dovednosti při plnění úkolů.
Všichni se snažili splnit zadané úkoly
v co nejkratším čase a za co nejvíce
bodů. Po vyhlášení výsledků ﬂorbalové olympiády dostal každý účastník
táboru diplom za předvedené dovednosti a účast na 2. ročníku „příměšťáku“ v Rapotíně. Na závěr všechny
děti hledaly poklad, který našly zavěšený na stromě. Poklad obsahoval
sladkosti. Po rozdělení pokladu se už
začali scházet rodiče, kteří si vyzvedli
nadšené děti a ptali se, jestli budeme
pokračovat v dalším ročníku i příští
rok. Slíbili jsme, že ano, a snad připravíme pro děti i nějaké nové překvapení. Na závěr jsme zařvali třikrát
hurá a všichni se těšíme opět znovu
za rok na shledanou při třetím ročníku
ﬂorbalového tábora.
Chtěli bychom také pozvat všechny
příznivce ﬂorbalu na naše tréninky,
které začaly 10. září. Tréninky budou
každé pondělí a čtvrtek od 16.30 do
17.30 v tělocvičně. Na závěr bych
chtěla poděkovat všem vedoucím,
trenérům a instruktorům za čas, který
věnovali dětem a těšíme se opět příští
rok na shledanou.

Karla Černohousová

Silvie Cikrytová

I v následujících letech je co vylepšovat, na svou rekonstrukci čeká muzejní dvůr s vystavenými silničními
mechanismy, které by se měly dočkat
svého kvalitnějšího umístění, které by
je zároveň chránilo a umožnilo jejich
prezentaci po celý rok. Také zde uložené kleinovské mosty si zaslouží důstojnější instalaci, podobně jako lávka
ze šumperské Lidické ulice.
5 let fungování Muzea silnic ve Vikýřovicích oslaví muzejníci se svými návštěvníky v sobotu 24. října Dnem otevřených
dveří, kdy bude mj. možné si prohlédnout
celý objekt muzea a zavzpomínat na to,
jak Krenišovský dvůr vypadal před rekonstrukcí.
Mgr. Alena Turková, vedoucí muzea

FARNÍ TÁBOR „Prokopovo potulné divadlo“
V tom horkém čase, kdy se prázdniny
překlopily do své druhé půle, kráčela naším krajem skupinka poutníků.
Byla to dvacítka dětí a pár dospělých
z farnosti kostela Nanebevzetí Panny
Marie – tedy z Rapotína, Petrova a Vikýřovic – i s kamarády z daleka. Jako
dávní potulní herci šli pěšky, táhli svůj
vozík od vsi ke vsi. Na plachtě vozu
nápis Chrámové divadlo z Třívsí, pod
ní kulisy, kytara, kostýmy, spacáky
a hafo lahví s vodou. Vedro bylo spalující, a tak se občas brodili říčkami,
někde se vykoupali, zahráli si pantomimu či na přepadení jejich bytelného
vozu, svlažili hrdla kofolou ve výletní
restauraci, utrhli pár ostružin a zpívajíce táhli vozík po cestách i silničkách
dál, aby odpoledne zakotvili u pohostinných dobrých lidí – ať na faře či ve
skautské klubovně.
Putovali z Rapotína do Šumperka, pak
do Bludova a nakonec dorazili až do
Lesnice a všude zahráli v podvečer
svoje představení o svatém Prokopovi
– velkém muži s poustevnickou holí,
který zkrotil ďábla a činil mnohé zá-
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Ze života dobrovolných spolků
Setkání s myslivci
V sobotu 15. srpna 2015 se na myslivecké chalupě v Petrově uskutečnila
již tradiční akce pořádána Mysliveckým spolkem Petrov Vikýřovice pod
názvem „Setkání s myslivci“. Jednalo
se o jednu ze tří hlavních akcí, které
aktivně pořádají myslivci z Vikýřovic
a Petrova nad Desnou, konanou pro
širokou veřejnost, především z obcí
v údolí řek Desné a Merty.
S úderem pravého poledne myslivečtí
trubači a předseda mysliveckého spolku
a zároveň starosta Vikýřovic pan Václav
Mazánek zahájili celou akci. Pod velkým stanem bylo připraveno posezení,
do kterého se před horkem, ale hlavně s porcemi zvěřinové gastronomie,
uchylovali příchozí hosté. Myslivci se
opět předvedli – jelení guláš, výpečky
z divočáka se zelím a knedlíkem, grilovaná kýta nebo pečené makrely – ano,
to byla nabídka pro všechny opravdové
gurmány, a že jich bylo… Kolem čtvrté hodiny odpoledne jsme napočítali
něco kolem pěti stovek návštěvníků,
pak jsme s počítáním přestali. Čepované pivo, točená kofola, nealko pivo šlo
v tom úmorném vedru na dračku. Nezapomnělo se také na děti. Střelba ze vzduchovky, malování na obličej, hod na cíl
a jiné hry (to vše samozřejmě hodnoceno
a oceněno) – má svoje pevné místo při této
myslivecké akci. A děti se těšily, radovaly
a bavily. A to bylo bezva.
Hrála reprodukovaná hudba, lidé se bavili, jedli, popíjeli, potkávali se staří známí
a bylo jim dobře. Takové to sousedské

poklábosení při dobrém jídle a pití má
v obyčejném lidském životě svoje nezastupitelné místo. A protože myslivecká
chalupa je vedle silnice E 11 na Ostravu,
tak se zastavovali hosté – automobilisté
i motorkáři – jen tak projíždějící. Anebo
ti, kteří zde byli minule – a letos přijeli
znovu. Protože to loni bylo fajn. Jen tak
– „pobejt“. A nepřijeli sami. Přivezli své
přátele. A bylo jim dobře. A jako třešnička na dortu – spíše možná třešeň – přijeli
veteráni z Jeseníku a České Vsi. Tedy –
přijeli motorističtí fandové (už podruhé), kteří se pochlubili svými benzínem
a olejem navoněnými miláčky – auty
a motorkami z dvacátého století. A že

bylo na co koukat! Krásná Škoda Felicie
z šedesátých let, nablýskaná Pragovka
z let dvacátých, anebo dvousedadlový kabriolet červená Aerovka, ve které
se proháněla Adina Mandlová, Oldřich
Nový nebo Vlasta Burian. Ta precizní
práce, ten um. A vidět to zblízka, sáhnout
si na to, sednout si do takového auťáku…
Ano, tak to bylo překvapení a pochoutka
pro všechny dospěláky.
Večer se hrálo na kytaru, zpívalo se,
taky se tančilo – lidé přicházeli a odcházeli, a někdy v hluboké noci všechno ztichlo. Tak na shledanou příště, na
dalším Setkání s petrovskými a vikýřovickými myslivci.
Václav Novák

Ukončené stavební akce ve Vikýřovicích

Elektrizace trati Železnice Desná – nástupiště
ve Vikýřovicích (Vikýřovice, Vikýřovice – Lesní)
Oprava místní komunikace na ul. Anenské

Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty na silnici I/11

Na podzim budou zahájeny stavební práce na hřišti na ul. Školní. Na původní
asfaltové hřiště bude položen nový polyurethanový povrch, instalovány nové
branky a koše, vybourána betonová stěna a instalováno nové oplocení areálu.
Vítězem výběrového řízení je společnost Linhart spol. s r.o., Brandýs nad
Labem. Celkové náklady akce činí 1 204 466 Kč.
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Život obce ve fotografiích

V pátek 26. června proběhla ve vikýřovickém silničním muzeu již
2. muzejní noc, tentokrát věnovaná historii našich cest, silnic a silničních mostů za 2. světové války. Foto: archiv muzea

Z dětí se na farním táboře stali potulní herci. Své vystoupení zahráli
dokonce až v Lesnici. Foto: archiv KČ

Florbalový příměstský tábor pro děti z Rapotína a okolí proběhl ve spolupráci s oddílem FBC Sokol Vikýřovice. Foto: archiv SC

Pohádkového lesa, který uspořádali dobrovolní hasiči, se zúčastnilo 158
dětí. Foto: archiv SDH

Rodinné centrum Vikýrek letos uspořádalo tři turnusy příměstského tábora. Foto: archiv RCV

20. září si skupina turistů z Vikýřovic a okolí vychutnala dvacetikilometrový výlet z Loučné do Vernířovic. Foto: archiv ZS
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