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V současné době probíhají dokončovací stavební
práce na novém veřejném osvětlení v obci Vikýřovice na ul. Sportovní, Anenské (viz foto), Školní
a u základní školy. Bylo osazeno 14 sloupů veřejného osvětlení v délce trasy 413 m. Stavbu provádí ﬁrma ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.o. Celkové
náklady akce činí 755 306 Kč.
Od 4. dubna do 30. června proběhne další etapa
opravy koryta potoka (lokalita ul. Pod Trámky).
Jedná se o opravu bezejmenného vodního toku
v délce 143m. Projektovou dokumentaci zpracoval
Ing. Václav Šváb. Stavbu provede ﬁrma VDP STAVBY a.s., Velké Losiny. Cena stavby činí 675 855 Kč.
Zpracovali: Pavel Rýznar, Ing. Ivana Pospíšilová

I v roce 2016 pokračuje Rapotín ve stavebních
pracích na rekonstrukci hřbitova v Petrově nad
Desnou. Letošní práce začaly demolicí hřbitovní zdi
(viz foto). Obce Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad
Desnou uzavřely partnerskou smlouvu, na základě které každá obec přispěje na úhradu nákladů poměrně dle počtu obyvatel k 1. 1.
2015 v každé obci. V roce 2015 Vikýřovice přispěly částkou 187 tis. Kč. V roce 2016 to bude dalších 1,2 mil. Kč. Celkové náklady
akce činí 4 mil. Kč.
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Obec informuje / Ze života obce
Přírodě blízká protipovodňová opatření
na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14,231
Ve středu 9. března proběhlo na obecním úřadě ve Vikýřovicích druhé jednání k projekčním pracím další etapy protipovodňových opatření na řece Desné. V lednovém čísle
zpravodaje byl zveřejněn článek Ing. Koppa a Mgr. Zindulkové k první etapě, kterou
řeší obec Rapotín. Ve Vikýřovicích se sešli zástupci obcí Vikýřovice a Rapotín, státního
podniku Povodí Moravy, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a projekční kanceláře
AGPOL s.r.o. Projektanti seznámili přítomné s postupem průzkumných a přípravných
prací. Obec Vikýřovice v rámci řešení majetkoprávních vztahů předpokládá v 1. pololetí 2016 informační schůzku s vlastníky dotčených pozemků. V tuto chvíli je obec na
začátku dlouhého procesu, o dalším postupu prací bude občany nadále informovat.

Reakce obecního
úřadu na podněty
od občanů
Žádáme občany, aby respektovali dopravní značení na ul. Rybářská. Místní komunikace je označena jako
obytná zóna, proto respektujte povolenou rychlost v této lokalitě a dalších
navazujících uličkách.
Zpracovali: Pavel Rýznar,
Ing. Ivana Pospíšilová

Probíhající projekční práce
- Autobusová zastávka na ul. Hraběšické (posunutí zastávky od Penzionu Jirsák směrem
k muzeu silnic) – projektant Ing. Luděk Cekr
- Chodník na ul. Petrovská, 2. etapa (od ul. Polní po základní školu v Petrově nad
Desnou) – projektant AWT Rekultivace a.s., Havířov
- Veřejné osvětlení na ul. Šumperská, Petrovská, Vřesová – projektant PROMOS s.r.o.,
Šumperk
- Rekonstrukce místní komunikace ul. Ke Splavu – projektant Zdeněk Vladyka, Zlín
- Oprava místních komunikací – ul. Pod Trámky, Školní, Petrovská – projektant
Ing. Zdeněk Vitásek
- Oprava chodníku v parku u mateřské školy – projektant Ing. Zdeněk Vitásek
Projektanti i realizační firmy jsou vybíráni v souladu se zákonem č. 137/2006,
o veřejných zakázkách, v platném znění, a interní směrnicí obce Vikýřovice č. 12
Veřejné zakázky malého rozsahu. V případě spoluﬁnancování akce z národních či
evropských ﬁnančních zdrojů postupuje zadavatel (obec) dle metodiky příslušného
dotačního titulu.

Výzva občanům!
Nádoby na biologický odpad
Žádáme občany, kteří mají zájem o zakoupení vlastní nádoby na bio k rodinnému domu, aby se hlásili do
15. května 2016 na adrese OÚ Vikýřovice, Petrovská 168, u p. Feltlové
tel.: 583 213 146, mobil: 607 244 027,
e-mail: feltlova@vikyrovice.cz. Po
tomto termínu již nebude možné
žádostem o vlastní nádobu vyhovět.
Obec vypisuje výběrové řízení na
svoz odpadů, jehož platnost bude od
roku 2017. Součástí je také svoz bio
nádob.

Termíny svozu odpadů v dubnu až květnu
Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
7. dubna, 21. dubna, 5. května, 19. května, 2. června, 16. června, 30. června
Kompozitní obaly
7. dubna (čtvrtek)
Nebezpečný odpad
30. dubna (sobota)
Harmonogram svozu:
9.00 – 9.20 hod. u STS
9.50 – 10.10 hod. ulice Sadová
10.40 – 11.00 hod. u prodejny KAUM PLUS
11.30 – 11.50 hod. hostince Pod Trámky
13.15 – 13.35 hod. ulice Rybářská

9.25 – 9.45 hod. u prodejny NAZET
10.15 – 10.35 hod. ulice Okružní (před Okály)
11.05 – 11.25 hod. bývalé sídliště VÚCHS
11.55 – 12.15 hod. u bývalé hasičské zbrojnice
13.40 – 14.00 hod. u Šeﬂů č. p. 441

Velkoobjemové kontejnery
Od 9. do 11. května (pondělí – středa)
Místa přistavení: ulice Sadová, parkoviště před prodejnou NAZET,
u provozovny VERNER MOTOR
Od 11. do 13. května (středa – pátek)
Místa přistavení: ulice Krátká – u Šeﬂů č. p. 441, u bývalé hasičské
zbrojnice, u bývalého sídliště VÚCHS (parkoviště), ulice k Desné
Biologicky rozložitelný materiál
Od dubna do října (včetně) 2016 bude v obci opět rozmístěno
119 nádob na biologicky rozložitelný materiál, jako je listí,
tráva a drobné větvě ze zahrad.
Rozpis rozmístění velkobjemového kontejneru na BIO:
- ulice Petrovská: 1. 4. – 11. 4. 2016
- u nádraží: stálé stanoviště – duben – listopad 2016
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Novinky ve sběru
spotřebičů – mobilní svoz
Takzvaná elektronovela přinesla některé
důležité změny týkajících se i měst a obcí.
Nově smí přebírat elektrozařízení nebo
elektroodpady jen místo zpětného odběru
vytvořené jejich výrobcem, dále prodejce
elektrozařízení nebo osoba oprávněná ke
zpracování (ne ke sběru) elektroodpadů ve
své provozovně.
Obce ani svozové ﬁrmy mezi těmito subjekty vyjmenovány nejsou a ani nejsou
považovány za držitele, jejichž povinnost
je odevzdat buď na místo zpětného odběru, nebo přímo zpracovateli. Držitelem je
občan, který tuto povinnost musí splnit
a obec mu to může umožnit tím, že zřídí
místo zpětného odběru, za které se považuje i mobilní svoz, pokud je k němu uzavřena písemná dohoda s výrobcem nebo
provozovatelem kolektivního systému.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní
systém pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí
spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí).

Z kulturního života obce / Obec informuje
D

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. června
(předem prosím zvažte, v kterém čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát
vašim blízkým).

Jiřina Bečková
Jaroslava Bílková
Zdeněk Dohnálek
Anna Gattyánová
Magdalena Horká
Ludmila Janků

85 let
81 let
81 let
75 let
93 let
75 let

K
Valeria Borseníková
Jiřina Dostálová
Drahomíra Jelínková
Jaroslav Kubín
Věra Urbanová
Milena Zatloukalová

84 let
84 let
85 let
81 let
89 let
70 let

Č
Ludmila Hlávková
Václav Jon
Božena Kernerová
Milada Novosadová

93 let
85 let
80 let
86 let

V
Český statický úřad organizuje v letošním roce v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v České republice „Životní podmínky 2016“.
Toto výběrové šetření navazuje na předchozí ročníky a byla do něho zařazena také obec
Vikýřovice. Až do 5. června 2016 vyškolení tazatelé navštíví vybrané domácnosti, aby
získali nejnovější údaje o jejich sociální a ekonomické situaci. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Cílem šetření je shromáždit údaje potřebné pro usměrňování a hodnocení sociální politiky státu, pro výzkumné
účely a také pro srovnání v rámci evropských zemí. Dalším cílem pak je získat data pro
výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření je anonymní a údaje se budou zpracovávat hromadně. Dle sdělení ČSÚ ve všech
fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně
chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Tazatelé jsou vázáni mlčenlivostí a musí se prokázat pověřením vydaným ČSÚ v Olomouc, průkazem zaměstnance ČSÚ nebo průkazem tazatele a na požádání také občanským průkazem.

Při příležitosti životního jubilea, které
oslavil v březnu, chceme poděkovat
panu Jaroslavu Mihulkovi za dlouholetou činnost v oblasti sportu. Byl
aktivní v Tělovýchovné jednotě Sokol
Vikýřovice a Fotbalovém svazu. Do
dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí
a životní pohody v naší obci.
Členky Kulturní
a sociální komise Vikýřovice

Kulturní komise
při Obci Vikýřovice
připravuje:
Muzikál „Fantom opery“ – pro
přihlášené – odjezd 23. 4. 2016 v 10
hodin od OÚ Vikýřovice.
14. 5. 2016 – zájezd pro občany
obce do Frenštátu pod Radhoštěm
a do Rožnova, závazné přihlášky
bude přijímat paní Květa Havlíčková ve vikýřovické knihovně od
25. 4. – 6. 5. 2016.
31. 5. 2016 – zájezd pro seniory
– Baťův kanál a Muzeum obuvi ve
Zlíně, závazné přihlášky bude přijímat paní Květa Havlíčková ve vikýřovické knihovně od 9. – 20. 5. 2016.

K
V lednu byla zahájena výstava fotograﬁí Jiřího Štreita Labutě, kterou zhlédli čtenáři i návštěvníci
knihovny.
Únor přinesl výstavu výtvarných děl na téma myslivost, příroda a zvířata. Obrazy namaloval Michal
Stupka z Vikýřovic, který knihovnu navštěvoval od svých 12 let.
Březen je každoročně měsíc knihy a internetu. Ve vikýřovické knihovně se konala beseda s Miroslavem Kobzou, redaktorem rozhlasu Olomouc, na téma Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku. Fotograﬁcký kroužek pro pokročilé děti zahájil činnost pod vedením Marka Macha.
K velikonočnímu programu patřilo setkaní maminek a dětí a tradiční tvoření velikonočních věnců pod vedením Katky Ševčíkové.
V knihovně také probíhá revize knižních fondů.
V dubnu čeká děti z MŠ Vikýřovice návštěva knihovny a pokračování ve čtení z knížky Bob a Bobek – Králici z klobouku. Očekáváme také dovoz knižních novinek. Čtenáři se také mohou těšit na výstavu fotograﬁí „Jeseníky“ od Honzy Valchaře.
Květen přinese výstavu prací dětí navštěvujících fotograﬁcký kroužek, která završí jeho činnost v tomto roce, připraveno bude i malé
občerstvení. Na červen se chystá výlet čtenářů, pasování prvňáčků, rozloučení se žáky páté třídy.
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Lyžujeme se Sluníčkem

Kašpárkův svět

Počátkem měsíce února se patnáct přihlášených dětí zúčastnilo lyžařské školičky.
Každý den od pondělí do pátku dojížděly společně s dětmi ze Šumperka do lyžařského
areálu Přemyslov, kde se jim věnovali instruktoři z lyžařské školy SUN Ski & Board
School. Pod jejich vedením děti pronikaly do tajů sjezdového lyžování, některé z dětí
stály na lyžích poprvé.
Celotýdenní úsilí vyvrcholilo v pátek odpoledne karnevalem a lyžařskými závody, kde
děti předvedly svým rodičům získané lyžařské dovednosti.

Naši školku navštívilo v březnu loutkové divadélko s názvem „Kašpárkův
svět“ s představením Kašpárek a čaroděj.

Hana Bartošová

Lyžařský výcvik 2016
V týdnu od 1. 2. do 5. 2. 2016 se žáci naší školy vydali na lyžařský výcvik do Hynčic
pod Sušinou. Jako každý rok nás přivítal Ski areál Kraličák a chata Erlina. Co nám však
letos chybělo, byly lepší sněhové podmínky. I přesto žáci celý týden strávili na svahu
a zdokonalili si své lyžařské dovednosti. Velká pochvala patří těm, co stáli na lyžích
poprvé a v závěru již zdařile lyžovali. Večerní programy se nesly v duchu společné hry
„Ledové království“. Děti tvořily, soutěžily a bavily se s Olafem a Elsou. Poslední večer
byl zakončen maškarním karnevalem, na kterém proběhlo také vyhodnocení všech soutěží. Čas strávený na čerstvém horském vzduchu určitě posílil zdraví všech účastníků.
Návrat bez vážných zranění ocenili jak rodiče, tak i učitelé.
Jitka Brzobohatá a Lucie Sojková

Zvláštností tohoto divadélka jsou již málo
známé loutky vedené shora – marionety.
Je to dřevěná, ručně vyřezávaná loutka,
kterou lze rozložit na jednotlivé části. Je
to nutné z důvodů možnosti změnit loutce
kostým. Divadelní loutka je většinou zjednodušená napodobenina člověka nebo zvířete bez zbytečných drobností, ale s důrazem na její charakter v dané divadelní hře.
Důležitá je také velikost loutky, která je
určující nejen ve vztahu k divadelní scéně
a velikosti jeviště, ale také jeho vzdálenosti vůči hledišti divadla, úhlu pohledu
diváka, počtu loutek a jejich pohybu na
scéně v jednotlivých obrazech. Děti tak
mají možnost seznámit se s těmito netradičními loutkami. Děj pohádek bývá
jednoduchý, většinou legrační „kašpárek“
zachraňuje princeznu nebo království, bojuje s čertem nebo čarodějem. Kašpárkův
svět je u dětí oblíbený a vždy vítaný.
Radmila Beranová

Karneval s Vikym
Dětský maškarní karneval, který se konal
v lednu, se vydařil. Celé odpoledne děti
a rodiče bavil šašek VIKY. Děti tancovaly,
soutěžily a bavily se. Svým vystoupením
zpestřila program děvčata, která cvičí
aerobik pod vedením Denisy Vénosové,
velice úspěšné sportovkyně a cvičitelky.
Na závěr čekala na děti dětská tombola.
Na všechny se dostalo. Musíme poděkovat
všem sponzorům, kteří pro děti připravili
pěkné dárky a hlavně všem, kteří se na
organizování podíleli (Spolek rodičů
a přátel ZŠ Vikýřovice a pomoc poskytl
i SAWIK Vikýřovice). Finančně akci
podpořila i Obec Vikýřovice.
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Z
V lednu proběhl v základní škole
zápis do 1. ročníku. Přišlo 22 dětí se
svými rodiči. Rodiče tří dětí uvažují
o odkladu školní docházky.
Děti si prošly královstvím pohádek,
kde plnily různé úkoly. Zpívaly,
přednášely básničky, počítaly, stavěly hrad a procházely pohádkovým
lesem. Celým zápisem je provázeli
žáci 5. ročníku, kteří jim ve všem
pomáhali. Na konci je pak za splnění
úkolů čekalo sladké překvapení.

ZÁPIS DO MŠ VIKÝŘOVICE
pro školní rok 2016/2017 se uskuteční 7. 4. 2016 od 10.00 do 14.00 hodin v budově MŠ.
S sebou – rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, potvrzení od
d
dětského lékaře, že dítě bylo řádně proočkováno – ne starší jeden měsíc.

Kritéria pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vikýřovice, okres Šumperk stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení
§ 165 odst. 2 písm. B) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí
o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu – MŠ, Zámecká 97, Vikýřovice.
I.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je vždy přednostně přijat uchazeč rok před nástupem povinné školní docházky a uchazeč s odkladem školní docházky.
II.
Jestliže uchazeč není přijat na základě kritéria v bodu I., pak jsou při posuzování uchazeče
použita následující kritéria. Přednostně je přijat uchazeč s celkovým vyšším počtem bodů.
Kritérium

Bodové ohodnocení

Docházka celodenní
Věk dítěte 5 let
4 roky
3 roky
2 roky

3 body
5 bodů
4 body
3 body
2 bodů

Bydliště

trvalé bydliště Vikýřovice
6 bodů
– zákonného zástupce dítěte

Okamžik, ke kterému
se posuzuje splnění kritérií
Školní rok 2016/2017
Školní rok 2016/2017
Školní rok 2016/2017
Školní rok 2016/2017
Ke dni vydání rozhodnutí

Dítě musí být řádně proočkováno.
Pokud budou splněna všechna kritéria a dojde k rovnosti bodů, o pořadí rozhoduje věk
dítěte - datum narození.
Děti, jejichž zákonní zástupci mají trvalé bydliště mimo obec Vikýřovice, budou do MŠ
zařazeni jen v případě volné kapacity.
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Akce ZŠ a MŠ
19. 4. 2016 – beseda s MUDr. Zarema Kade na téma „Péče o pleť“,
začátek v 17 hod ve vikýřovické
knihovně
Duben – návštěva vikýřovické
knihovny – děti MŠ
Květen – Den matek
12. 5. 2016 – výstava Srdíčko pro
maminku – MŠ
Červen – vyhodnocení celoročního
projektu Slovensko

ZŠ
- baterie, staré tonery, elektrozboží, pomerančovou a citronovou
kůru, které nám můžete kdykoliv
přivézt. Další termín svozu elektrozboží je naplánován na 22. 4.
2016.
Dne 20. 4. 2016 se uskuteční sběr
papíru u budovy ZŠ Vikýřovice
v době od 15 do 16.30 hodin. Pokud chcete, aby Vám žáci papír odvezli, zavolejte na tel 583 216 797.
Textil nebereme.

Ze života dobrovolných spolků

130 let

Oslavy
založení Sboru dobrovolných
hasičů Vikýřovice
Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice pořádá dne 18. června oslavy 130 let od založení
hasičského sboru ve Vikýřovicích. Oslavy
začnou v 13.00 hodin slavnostním zahájením a proslovem před novou hasičskou
zbrojnicí, poté bude následovat prohlídka
hasičské zbrojnice a zásahové techniky.
Následně předvedeme ukázky – požární útok
mladých hasičů, požární útok s historickou
hasičskou ruční stříkačkou, předváděcí akce
profesionálních hasičů a techniky.
Všichni jsou srdečně zváni.

Z historie sboru
dobrovolných hasičů Vikýřovice
Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice byl
založen v roce 1886 německými obyvateli.
Jak stále přicházelo čím dál více Čechů do
Vikýřovic, rozhodli se založit dne 15. července 1936 čistě český hasičský sbor v počtu 46 členů hasičů a 27 členů přispívajících.
Na výstroj a techniku si vydělávali pořádáním plesů, divadlem a příspěvky. Později byla zakoupena automobilová stříkačka
a postavena hasičská zbrojnice. Za druhé
světové války byla většina Čechů odsunuta
a činnost českého sboru hasičů se po dobu
války přerušila. Po druhé světové válce se
většina Čechů vrátila a sbor hasičů začínal
znova od začátků. V 60. letech se dobře
dařilo Divadelnímu kroužku sboru hasičů,
který vystupoval i po okolních vesnicích.
Vikýřovice byly několikrát postiženy menšími záplavami, ale v roce 1997 přišla větší
stoletá voda. Vybavení bylo nevyhovující
a zastaralé, i přesto se všichni hasiči zapojili
do pomoci obci a občanům Vikýřovic. Od
té doby obec investovala nemalou částku na
vybavení a výstroj jednotky.
V současné době má sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice 70 členů. Zásahová jednotka
obce je zařazena do JPO – V. a čítá 13 členů.
Ve výbavě je CAS Š706 RTHP a Avie A30.
Od roku 2001 funguje kroužek mladých hasičů, který jezdí na soutěže, výlety a tábory.
Sbor také pořádá různé kulturní akce pro
děti a dospělé. Pravidelně se koná hasičský
ples, kácení máje, pohádkový les, Mikuláš.
Činnost sboru je pravidelně prezentována na
webu www.sdhvikyrovice.wbs.cz.

Návštěva družební
obce Cigel´
U příležitosti oslav 130. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Vikýřovice
navštíví 18. a 19. června naši obec zástupci slovenské obce Cigel´. Kromě oslav
hasičů se v tomto termínu uskuteční i fotbalový turnaj a večerní zábava pořádané
TJ Sokol Vikýřovice. Podrobný program
bude včas zveřejněn.

Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice

27. února pořádali vikýřovičtí dobrovolní hasiči tradiční ples, který se konal v sokolovně Nového Malína. Tento ples se velmi podařil a všem se líbil. SDH Vikýřovice
děkuje všem sponzorům za dary do tomboly.
5. března se mladí hasiči zúčastnili Dovednostní štafety – dětské soutěže mladých hasičů, která se pořádala v Rohli. Dovednostní štafeta, jak je patrné z názvu, je hlavně
o rychlosti a dovednosti rozpoznat technické prostředky a vázání uzlů.
Akce plánované na duben až červen
V dubnu sběr železného šrotu
1. května – stavění Májky
24. května – okrsková soutěž (muži, ženy a veteráni)
30. května – kácení máje

P

Z

...................................................................... Duben ......................................................................

- soutěž na Lužích, vycházka po nové naučné stezce ze Sobotína
..................................................................... Květen .....................................................................
- beseda s psychologem, cyklovýlet na Zábřežskou vrchovinu, turistický výlet na Javornicko
..................................................................... Červen .....................................................................
- turistický výlet na hory (z Vernířovic na Jelení studánku a na Františkovu myslivnu),
soutěž první pomoci pro děti ZŠ
V neděli 20. 3. 2016 se vypravila skupina turistů z Vikýřovic a okolí na první jarní výlet. Jeli
jsme vlakem do Bludova, odtud prošli okruh
naučné stezky Bludovská stráň a vystoupali
na rozhlednu Brusná. Dále jsme pokračovali
přes vrchol Bludovského kopce na Bludoveček
a odtud na rozhlednu Háj nad Šumperkem. Výhledy z rozhleden nebyly sice ideální, ale přesto jsme se zájmem pozorovali naše okolí. Návrat do města byl lesní cestou po žluté značce
a pak městem až k nádraží v Šumperku. Nálada
byla výborná a výlet se všem líbil. Trasa měřila
15 km a organizoval ji Zdravotnický spolek Vikýřovice.

V sobotu 13. února proběhl ve cvičebním sále obce Vikýřovice veselý
maškarní rej, kterého se zúčastnilo
téměř 30 dětí v krásných maskách.
Všechny připravené úkoly a hry děti
hravě zvládly a nakonec se vyřádily
při bujarém tanci, za který si zasloužily malý dáreček. S blížícím se jarem
také znovu otevíráme naši půjčovnu,
nabízíme vypůjčení skákacího hradu,
trampolínu nebo párty stan na akce
a oslavy vašich ratolestí.
Srdečně zveme rodiče i děti na pravidelný program i na nadcházející akce,
z nichž nejvýznamnější je přednáška známé odbornice na výchovu dětí
dr. Lidmily Pekařové. Přednáška na
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téma „Nudí se nebo jsou přetížení“ se
uskuteční 16. dubna a zaměří se na komunikaci s kojencem, strach překrytý
nudou, pasivní kulturu (znuděné dítě),
přetížení školáka, nuda z příkazů a výčitek, přetěžujeme odměnou i trestem
atd.
Další akce RC Vikýrek:
Jarní tvořivá dílna – 17. 4. od 14.00
hodin, Tvořivá dílna: Maminkám
k svátku – 7. 5. od 9.00 hodin
Nabízíme poslední volná místa na
příměstské tábory: 1. – 5. 8. Cesta
do Země Nezemě, 8. – 12. 8. Po stopách zubatých loupežníků. Přihlášky
na tábor a více informací o akcích na
www.vikyrek.cz

Ze života dobrovolných spolků
Florbalový oddíl – FBC Vikýřovice

SAWIK

Od nového roku se ﬂorbalový oddíl oddělil od TJ Sokol Vikýřovice a dále bude působit
samostatně pod názvem FBC Vikýřovice, z.s. Tréninky se konají každé pondělí od 16.30 do
17.30 v tělocvičně u ZŠ Vikýřovice. Rádi přivítáme holky a kluky všech věkových kategorií,
kteří nevědí, co dělat ve volném čase. V provozu máme nové webové stránky www.fbcvik.cz,
kde naleznete všechny potřebné informace k tréninkům, proběhlým akcím i k akcím, které
nás ještě čekají.
Na začátku března reprezentoval tým starších žáků obec Vikýřovice na VII. ročníku ﬂorbalového turnaje Sněmu mládeže MAS Šumperský venkov. Tým ve složení: Vlaďka Maděrová,
Eliška Koukolová, Tomáš Cikryt, Viktor Patsch, Patrik Horký, Matyáš Zatloukal, Štěpán
Zatloukal a Ondřej Konášek obsadil 7. místo.
Na letní prázdniny připravujeme už 3. ročník příměstského ﬂorbalového táboru, který se
uskuteční poslední červencový týden, tj. od 25. 7. do 29. 7. 2016. Všechny další informace
se včas dozvíte na plakátech a webových stránkách.

Dne 5. 3. 2016 se ve Vikýřovicích konal
volejbalový turnaj, organizovaný MAS
Šumperský venkov, z.s. Tohoto turnaje se
zúčastnilo i družstvo volejbalistů SAWIK
Vikýřovice, z.s. a umístilo se na 3. místě.
SAWIK Vikýřovice touto cestou oslovuje
a hledá ty, kteří rádi hrají volejbal, chtěli
by rozšířit základnu tohoto vikýřovického spolku a byli by ochotni pravidelně se
scházet a zúčastňovat se turnajů i jiných
akcí. Každý nový volejbalista (volejbalistka)
je vítán! Bližší informace přímo v tělocvičně ZŠ, kde se každý pátek scházíme od
17.30 hod. nebo na tel. čísle 604 215 578.

Silvie Cikrytová

Předpokládané termíny utkání jarního kola TJ Sokol Vikýřovice
MUŽI
Sobota 9. 4. v 16.00:
Neděle 17. 4. v 16.00:
Sobota 23. 4. v 16.00:
Neděle 1. 5. v 16.30:
Sobota 7. 5. v 16.30:

Vikýřovice – Štíty „B“
Hrabišín „B“ – Vikýřovice
Vikýřovice – Třeština
Rapotín „B“ – Vikýřovice
Vikýřovice – Ruda

Sobota 14. 5. v 16.30:
Sobota 21. 5. v 16.30:
Sobota 28. 5. v 17.00:
Sobota 4. 6. v 16.30:
Sobota 11. 6. v 16.30:

Horní Pomoraví – Vikýřovice
Vikýřovice – Ruda
Velké Losiny – Vikýřovice
Vikýřovice – Rapotín

Sobota 14. 5. v 11.15: Vikýřovice – Sobotín
Neděle 22. 5. v 16.30: Bratrušov – Vikýřovice
Sobota 28. 5. v 11.30: Vikýřovice – Hrabišín

MLADŠÍ ŽÁCI
Neděle 17.4 v 16.00:
Sobota 23. 4. v 11.15:
Neděle 1. 5. v 16.30:
Sobota 7. 5. v 11.15:

Loučná – Vikýřovice
Vikýřovice – Moravičany
Lesnice „B“ – Vikýřovice
Hanušovice – Vikýřovice
Vikýřovice – Petrov, Sobotín

PLACENÁ INZERCE

NOVĚ OTEVŘENÉ
MASÉRSKÉ
A PEDIKÉRSKÉ
SLUŽBY v Rapotíně
Na soutoku 135, Rapotín
(v prostorách kadeřnictví IVETA)

masáže 724 131 910
pedikúra 730 909 313
Pro prvních 50 zákazníků
20% sleva.

Placená inzerce – obec Vikýřovice neodpovídá za obsah
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Jana Braunerová

BMV klub pro děti
a tábor pořádaný Bratrskou
jednotou baptistů
„Kam se všichni těší, kdo to ví…“ – tak
začíná jedna z písniček, které rádi zpíváme
s dětmi. Není to ale jediná věc, co děláme,
když se v pátek v 16:00 sejdeme v modlitebně sboru BJB ve Vikýřovicích. Máme
spoustu parádních akčních i méně akčních
her, jak vevnitř, když je zima, tak venku,
když je hezky. Vždycky si taky povíme
něco o Bohu, a pak v menších skupinkách
diskutujeme o tom, co jsme zrovna slyšeli a co si o tom myslíme. No, a abychom
se zase trošku zahřáli, hrajeme další hry,
u kterých je super zábava. A protože jednou za týden je někdy málo, tak se čas od
času sejdeme ještě v jiný den a celé odpoledne něco podnikáme – vyrazili jsme na
bowling, před Vánoci jsme navštívili domov seniorů s vánočním programem, před
pár týdny spolu strávili celých 24 hodin…
je toho prostě hromada.
Chcete se přijít podívat? Určitě se stavte!
Čím nás je víc, tím větší zábava! Anebo
co třeba se přidat k nám v létě na tábor?
A pokud by vás zajímalo cokoliv dalšího,
určitě se nám ozvěte: Tomáš Kolman,
tomaskolman@gmail.com nebo 608 037 657.

Myslivecký ples
Za zvuků borlic a lesnice byl našimi trubači 19. února ve 20 hodin v prostorách KKC
Rapotín zahájen tradiční myslivecký ples,
který pořádal Myslivecký spolek Petrov
Vikýřovice. Příjemnou atmosféru navodily
tanečnice ze skupiny Tornádo pod vedením
Zdenky Brandejské vystoupením dvou tanců. O hudební produkci se postarala skupina Styl – Zábřeh na Moravě pod vedením
kapelníka pana Jaroslava Dajče. Vynikající
zvěřinový guláš a výpečky z divočáka přispěly ke skvělé atmosféře, která panovala až
do ranních hodin. Domů jsme účastníky plesu v pořádku dopravili autobusem. Děkujeme všem zúčastněným přátelům myslivosti
za účast a těšíme se na příští ples.
Václav Mazánek, předseda MS

Život obce ve fotografiích

19. února od 20 hodin se v prostorách KKC Rapotín uskutečnil tradiční
myslivecký ples, který pořádal Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice.
Foto: archiv MS

V průběhu lednového karnevalu bavil děti šašek Viky. Foto: archiv ZŠ.

V sobotu 12. února uspořádal spolek PRO FIT opět sobotní dopoledne
pro veřejnost. Ženy se zapotily při taebu s Hankou Ruprichovou a
protáhly při kalanetice se Šárkou Brhelovou. Foto: archiv PRO FIT

10. března se uskutečnila v knihovně beseda s Miroslavem Kobzou,
redaktorem rozhlasu Olomouc, na téma Cestou necestou za tajemstvím
Hrubého Jeseníku. Foto: archiv obec Vikýřovice

Dne 25. února proběhla v knihovně Vikýřovice beseda na téma „Střípky
z Orientu“. O svých zážitcích z cest vyprávěl Oto Hanuš z Vikýřovic.
Akci pořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice a knihovna Vikýřovice.
Foto: archiv ZS

Členové florbalového oddílu – FBC Vikýřovice mezi sebe rádi přivítají
holky a kluky všech věkových kategorií, kteří nevědí, co dělat ve volném
čase. Foto: archiv FBC
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