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SDH V

Hasiči z Vikýřovic oslavili dne 18. 6. 2016
své 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Na oslavy přijeli starostové
z okolních vesnic, občané družebního slovenského městečka Cigeľ, města Šumperka a hasiči z okolních vesnic.

Hasiči z Vikýřovic a hasičský záchranný
sbor ze Šumperka občanům ukázali i vyproštění zraněné osoby v autě. Děti předvedly požární útok. Kolegové z Petrova
nad Desnou prezentovali ukázku se 120
let starou hasičskou technikou, kterou si
mohly děti i vyzkoušet.

Na závěr proběhly soutěže dětí a dospělých. Těchto soutěží se zúčastnili i starostové obcí Vikýřovice a Cigľu.

Po slavnostním zahájení zazpíval dětský
sbor ze Základní školy Vikýřovice pod
vedením paní učitelky Jitky Brzobohaté,
promluvili významní hosté a došlo i na
předávání pamětních plaket a předmětů.

Nadšení přinesl i seskok padákem na hřiště v dobových hasičských uniformách,
který jako překvapení zařídil Petr Směšný, mistr světa v klasickém parašutismu.

Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům, obci Vikýřovice a Olomouckému
kraji za podporu vikýřovického sboru dobrovolných hasičů na oslavách 130. výročí
založení SDH Vikýřovice. Dále bychom
rádi poděkovali okolním sborům za podporu a účast na oslavách, dětem a učitelkám ze základní školy Vikýřovice za
hezké hudební vystoupení a hasičskému
záchrannému sboru Olomouckého kraje se
sídlem v Šumperku za simulaci vyproštění
osoby při dopravní nehodě v součinnosti
s naší jednotkou. Doufáme, že se všem den
s SDH Vikýřovice líbil, a přejeme, ať se
s námi občané setkávají jen při kulturních
akcích a ne při ostrých zásazích.

Následovala prohlídka hasičské zbrojnice,
kde si mohli návštěvníci prohlédnout staré
a nové fotograﬁe z historie hasičů z Vikýřovic, poháry ze soutěží a historické předměty související s hasičskou tématikou.

Tento seskok, který absolvoval se svými
kamarády, nadějnými parašutisty, věnoval
obci a hasičům prostřednictvím SOKOLU
Vikýřovice. Tímto bych chtěl za hasiče
panu Josefu Směšnému, jeho synu Petrovi
a reprezentaci České republiky v parašutismu poděkovat za pěknou ukázku.
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Zdeněk Doubrava

V průběhu oslav 130 let založení SDH Vikýřovice probíhal fotbalový turnaj, který
pořádal TJ SOKOL Vikýřovice. Turnaje
se zúčastnili fotbalisté z družební obce
Cigeľ na Slovensku TJ Partizán Cigeľ, TJ
SOKOL Vikýřovice, SPARTAK Loučná
a SOKOL Hrabišín. Vítězi tohoto turnaje
se stal SOKOL Hrabišín, druhé místo obsadil SPARTAK Loučná, na třetím místě
TJ Partizán Cigeľ a na čtvrtém místě skončil domácí SOKOL Vikýřovice.
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Rada Olomouckého kraje na svém zasedání dne 3. 3. 2016 schválila rozdělení ﬁnančních prostředků v rámci dotačního titulu
„Podpora celoroční sportovní činnosti“. TJ
Sokol Vikýřovice získal neinvestiční dotaci ve výši 5 000 Kč na podporu celoroční
sportovní činnosti v roce 2016.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na
svém zasedání dne 29. 4. 2016 schválilo
rozdělení ﬁnančních prostředků v rámci dotačního titulu „Dotace na pořízení,
rekonstrukci a opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí
Olomouckého kraje 2016“. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vikýřovice získala neinvestiční dotaci ve výši 16 000 Kč
na pořízení 1 sady zásahových hadic a 2 ks
proudnice ve výši 13 868 Kč a 1 ks anténního prutu ve výši 2 132 Kč.
Rada Olomouckého kraje na svém zasedání dne 19. 5. 2016 schválila rozdělení
ﬁnančních prostředků v rámci dotačního
titulu „Dotace na činnost, akce a projekty
hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
2016“. Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice získal dotaci ve výši 10 000 Kč na
částečnou úhradu nákladů na uspořádání oslav 130. výročí založení hasičského
sboru. Finanční prostředky budou použity
na pořízení propagačních předmětů, plakátů a zajištění propagace.
Ing. Ivana Pospíšilová

RYCHLOST JÍZDY V OBCI
Již v dubnovém zpravodaji obecní úřad apeloval na řidiče, aby dodržovali předepsanou
rychlost v obci. Bohužel v poslední době úřad zaznamenává enormní zvýšení počtu
stížností na rychlost jízdy. Stále se opakují stížnosti na nedodržování povolené rychlosti
zejména v „obytných zónách“ a v „zóně 30“ na ulici Krenišovské.
Seznam ulic, které se nachází v obytných zónách ve Vikýřovicích: Sadová, K Desné,
Okružní, Zahradní, Potoční, Zámecká, Sportovní, Školní, Pod Trámky, Příčná, Mlýnská, U Hájenky, Rybářská, Vodácká, Polní, Nová, Luční, Krátká, Kovářská, U Pošty,
Javorová, Sluneční, Lesní, Úzká.
Provoz v obytné zóně upravuje § 39 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Obytná zóna
je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „obytná zóna“ a konec
je označen dopravní značkou „konec obytné zóny“. V obytné zóně smějí chodci užívat
pozemní komunikaci v celé její šířce. V obytné zóně jsou povoleny hry dětí na pozemní
komunikaci. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí
dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí
zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. V obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.
Na všech křižovatkách v obytné zóně platí přednost podle pravidla pravé ruky, tzn., že
vozidla přijíždějící zprava mají přednost. Při výjezdu z obytné zóny dává řidič přednost
všem vozidlům či organizovaným skupinám chodců.
Obecní úřad nemá příliš možností, jak situaci ovlivnit či rychlost v obci regulovat.
V květnu 2016 jsme zaslali dopisy vedení České pošty a Charity Šumperk s popisem
chování jejich řidičů/zaměstnanců. Obě instituce na naši stížnost okamžitě reagovaly,
zaujaly k situaci vstřícný postoj a přijaly interní opatření. Jejich zaměstnanci byli informováni o naší stížnosti, byla provedena kontrola rychlosti z GPS zařízení a všem
občanům tímto vyřizujeme omluvu. Dále vedení obce vzneslo požadavek na Policii ČR
ohledně měření rychlosti v obci. Bohužel, pro řidiče, kteří odmítají respektovat dopravní značení či pravidla silničního provozu, není jiné řešení než represe.
Na základě písemných žádostí občanů rada obce rozhodla o instalaci zpomalovacích
retardérů na ulicích Krenišovská, Sluneční a Polní.
Obec dlouhodobě investuje nemalé ﬁnanční prostředky do zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci (výstavba chodníků, přechodů pro chodce, veřejného osvětlení). Ovšem jakkoliv
vysoké ﬁnanční náklady do silniční infrastruktury jsou zbytečné, pokud nebudou všichni účastníci silničního provozu dodržovat pravidla (daná zákony a vyhláškami) a nadále
budou bezohlední. Věříme, že ne represe, ale právě prevence řidiče osloví a oni změní
své chování – alespoň ti místní.
Ing. Ivana Pospíšilová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu VIII neinvestiční
dotace na rok 2016, Organizace sportu ve
sportovních klubech a tělovýchovných jednotách schválilo TJ Sokol Vikýřovice dotaci ve výši 15 000 Kč. Dotace je zaměřena
na podporu činnosti trenérů, asistentů, pedagogických pracovníků zajišťujících práci
s dětmi a mládeží do 18 let a zabezpečení
sportovního vybavení a výstroje pro sportovní aktivity dětí a mládeže.
Ing. Ivana Pospíšilová

Veřejné projednání návrhu územního plánu
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Vikýřovice s výkladem projektanta 29. června 2016 v 15 hod. Obecní úřad ve
Vikýřovicích, Petrovská 168 (zasedací místnost)
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OPRAVA stávajícího
CHODNÍKU v obci
Vikýřovice

OPRAVA KORYTA
POTOKA V OBCI
VIKÝŘOVICE
– 2. ETAPA

V současné době je ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavebních
prací na opravu stávajícího chodníku a výstavbu nového navazujícího
chodníku o délce 83 m přes park u Zámečku. Vítězným uchazečem se
stal EKOZIS spol. s r.o. ze Zábřehu s nabídkovou cenou 244 349 Kč.
Stavební práce proběhnou od 11. 7. do 31. 8. 2016. Zjednodušenou projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Zdeněk Vitásek za 13 600 Kč.

Stavbu prováděla ﬁrma VDP STAVBY a.s., Komenského 315,788 15 Velké Losiny. Zahájení stavby 4. 4. 2016,
dokončení 3. 6. 2016. Celková cena:
780 270 Kč.
Pavel Rýznar

POŘÍZENÍ
ZAHRADNÍHO
TRAKTORU

Na začátku června obec pořídila nový
zahradní traktor John Deere x540 na
sekání velkých travnatých ploch. Dodavatelem stroje byl Zdeněk Hubáček
z Rapotína. Pořizovací cena stroje činila 287 980 Kč.
Ing. Ivana Pospíšilová
EW_inz_komiks_tisk.indd 1
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KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ
KOMISE RADY OBCE VIKÝŘOVICE
V dubnu jsme se vydali do Prahy na muzikál „Fantom opery“, který nás na výstavišti v GOJA Music Hall zavedl do opery Opera Populaire, kde mladá dívka Christine
Daaé tančí v baletním souboru v opeře, když se najednou primadona Opery rozhodne,
že nebude účinkovat v opeře, kterou ovládá Fantom. Muzikál měl vynikající herecké
obsazení a provázely nás velice známé písně. Ústřední duet The Phantom of the Opera,
árie Fantoma Music of the Night, sborové Masquerade nebo romantický duet Christiny
a Raoula All I Ask Of You.
Všichni příznivci muzikálů se již těší na příští rok.
Uvidíme, pro které představení se rozhodneme.
Na květen jsme připravili
zájezd pro občany obce.
Vydali jsme se do Frenštátu pod Radhoštěm, kde
jsme navštívili „Stezku
v korunách stromů“. Je to
visutá konstrukce v lokalitě
Horečky nad roklí potoka
Vlčák. Na šesti zastaveních jsme mohli poznat život ptačích obyvatel okolních stromů.
Kdo měl chuť, mohl se dostat lanovkou na Pustevny. Počasí nám nepřálo, nebylo vidět
ani na krok, ale to nám na dobré náladě neubralo.
Další zastávka byla v Rožnově pod Radhoštěm, kde jak mávnutím proutkem, se počasí
rozjasnilo. Měli jsme možnost navštívit Dřevěné městečko nebo Valašskou vesnici, kde
zrovna probíhala akce „Jaro na dědině“.

Připravované akce
V neděli 30. 10. 2016 se uskuteční
zájezd do Olomouce na divadelní
představení „Sluha dvou pánů“.
Začátek představení je v 19 hodin.
V Benátkách se v rodině Bisognosi
schyluje ke svatbě. Oboustranně výhodné zásnuby Pantalonovy dcery
Clarice a syna doktora Lombardiho
Silvia však svým příjezdem nečekaně
překazí muž, kterému Pantalone Clarici zaslíbil dřív a který přišel vznést
svůj nárok, ačkoli by měl být nade vší
pochybnost mrtvý. Do toho se ve stejném hostinci ubytuje Florindo Aretusi, který onoho Turiňana zabil a je
na útěku. A oba mají jednoho sluhu,
který se právě rozhodl, že sloužit dvěma pánům najednou prostě dokáže.
Jestli se mu to podaří a jestli je možné dodržet jedno slovo dané dvěma
mužům, se přesvědčíte ve hře plné
záměn a nedorozumění, vtipných situačních kotrmelců a „lazzi“.
Hlásit se můžete od 29. 8. do 9. 9. 2016
ve vikýřovické knihovně. Cena
vstupenky je 270 Kč.

Zájezd
seniorů
Poslední květnový den se uskutečnil již tradiční zájezd pro seniory z naší obce. Cílem tohoto
zájezdu byl Baťův kanál.
Ráno jsme autobusem vyrazili do Zlína. Zde
jsme navštívili Obuvnické muzeum v Institutu
Tomáše Bati, které je otevřeno od května roku
2013. Tato expozice nás velmi zaujala, stálo
za to ji vidět. Po prohlídce muzea jsme někteří vyjeli výtahem na Krajském úřadě ve Zlíně
na terasu do 16. patra. Zde byl krásný výhled
na celé město a okolí. Pak jsme se přesunuli
autobusem do Veselí nad Moravou. Zde jsme
v restauraci Astoria měli připravený velmi
chutný oběd. Po obědě následovala dvouhodinová projížďka lodí Danaj po Baťově kanále.
Byl to hezký zážitek a také jsme se dozvěděli
zajímavé informace z historie. Domů jsme se
vrátili po 20. hodině.
Přálo nám počasí a celý den proběhl v přátelském ovzduší a bez problémů, za což patří
všem účastníkům velký dík.
Letochová Jana
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Redakční komise obecního zpravodaje by chtěla jménem obce srdečně poblahopřát všem občanům, kteří se
v příštích třech měsících dožijí významného životního jubilea. Tímto bychom také chtěli dát prostor
vám, občanům, kteří by chtěli na stránkách Života obce poblahopřát svým nejbližším. Chcete-li
udělat radost členům rodiny či svým přátelům a známým, kontaktujte redakci
zpravodaje na e-mailové adrese
Mart.Buchtova@seznam.cz.
Další číslo zpravodaje má uzávěrku 10. září (předem prosím
zvažte, v kterém čísle by bylo
nejvhodnější poblahopřát vašim
blízkým).

Věra Doubravová
Miroslava Jersáková
Květoslava Kadlecová
Jiřina Nevímová
Dobroslav Stehlík
Anna Valčíková

70 let
85 let
70 let
91 let
70 let
70 let

S
Jiřinka Jelinková
Matěj Kedroutek
Vladimír Mátl
Josef Petr
Věra Ptáčková
Jaroslav Tichý

83 let
87 let
70 let
70 let
84 let
82 let

Z
Jaroslav Bernášek
Alžběta Bischofová
Anna Janková
Jiřina Kubínová
Dušan Oravec

87 let
83 let
89 let
83 let
81 let

Kalendář akcí

K

– červenec až září 2016

V dubnu v knihovně proběhla
revize knižních fondu. Bylo
vyřazeno 400 knih, které budou v listopadu zdarma nabídnuty občanům v prostorách
knihovny. Zbylé knihy budou
darovány ZŠ Vikýřovice. ZŠ
Vikýřovice pořádala besedu v knihovně „Péče o pleť“
s MUDr. Zaremou Kade.
V květnu navštívili knihovnu
předškoláci z MŠ Vikýřovice,
kteří pracují na celoročním
projektu Bob a Bobek „Králíci
z klobouku“. Při této návštěvě se četlo, povídalo a malovalo.
V červnu se uskutečnil výlet čtenářů a občanů do Muzea Expozice času, navštívili jsme také knihovnu ve Šternberku. Výlet zaujal především žáky ZŠ Vikýřovice, kteří ukázali své znalosti z přírodopisu. Na konci června žáci prvního
ročníku v knihovně předvedou, jak se naučili číst, a s žáky 5. ročníku se pan
starosta rozloučí před odchodem do jiné základní školy.
V době velkých prázdnin, od 1. 7. – 31. 8. 2016, je knihovna otevřená.
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2. až 6. 7. – Hasičské soustředění mladých hasičů, Sobotín, organizuje SHD Vikýřovice
11. až 15. 7. – Příměstský tábor, pořádá RC
Vikýrek
18. až 22. 7. – Příměstský tábor, pořádá RC
Vikýrek

S
12. až 14. 8. – Pekařovská pouť, Pekařov, pořádá o. s. Obnova kulturního dědictví Údolí Desné
27. 8. – Posezení s myslivci, Myslivecká chalupa Petrov nad Desnou, organizuje Myslivecký spolek Vikýřovice Petrov
Exkurze do pivovaru Hanušovice, organizuje Zdravotnický spolek Vikýřovice

Z
1. 9. – Zahájení školního roku 2016/2017
2. 9. – Přivítání s Vikýrkem, Sportovní areál
Vikýřovice, pořádá RC Vikýrek
3. 9. – Pohádkový les, u Zámečku Vikýřovice,
organizují SDH a MŠ Vikýřovice
10. 9. – 1. ročník memoriálu Josefa Feltla
v pétanque, hřiště u ZŠ Vikýřovice, pořádá
SDH a ZŠ Vikýřovice
16. 9. – Podzimní bazárek, KKC Rapotín, pořádá RC Vikýrek
18. 9. – Psí školka – Areál ZKO Luže, pořádá
Základní kynologická organizace
Beseda pro postižené děti z centra Duha Vikýřovice, Zdravotnický spolek
Turistický výlet z Loučné po hřbetech Mravenečníku do Vernířovic, pořádá Zdravotnický spolek

NABÍDKA TÁBORŮ
Florbalový tým FBC Vikýřovice

pořádá tábor se zaměřením na ﬂorbal.
Program:
ﬂorbal, jiné míčové hry
Pro koho:
děti od 6 do 15 let
Kdy:
od 25. 7. do 29. 7., denně od 8 do 16 hodin
Kde:
tělocvična u ZŠ Vikýřovice
Za kolik:
1 200,- Kč
Cena zahrnuje: obědy, pronájem sportovišť, zajištění pitného režimu, táborové tričko
Více informací na emailu: Info@fbcvik.cz, www.fbcvik.cz, přihlášky na e-mailu
info@fbcvik.cz s předmětem PT2016.

Tábor BMV
Kdy:
Místo:
Cena:
Program:

Termíny
svozu odpadů
v červenci až září

Kontakt:
Přihláška:

17. – 23. července, pro děti od 7 do 15 let
chalupa v Pusté Rybné
1 700,- Kč (bez nákladů na dopravu)
Děti čekají soutěže, hry, bojovky, výlety a akční zážitky, dopolední kroužky,
vyrábění, sporty, noc v přírodě, večerní setkání s křesťanským programem.
Tomáš Kolman (tomaskolman@gmail.com, 608 037 657)
Na výše uvedený e-mail zašlete, prosím, jméno a příjmení dětí, datum
narození a vaše kontaktní údaje (jméno adresu, telefon a e-mail). Po přijetí
přihlášky vás budeme kontaktovat s podrobnými informacemi. Na vyžádání
lze zaslat předběžný program.

Vývoz popelnic
– každý sudý čtvrtek
14. července, 28. července, 11. srpna,
25. srpna, 8. září, 22. září

PLACENÁ INZERCE

Každý čtvrtek - vývoz hnědých nádob na
BIO Velkoobjemový kontejner na BIO
- u nádraží - stálé stanoviště.

PRAVIDELNÉ
KURZY HATHA
JÓGY a jógy s prvky
HORMONÁLNÍ JÓGY

Nebezpečný odpad
17. září (sobota)
9.00
9.25
9.50
10.15
10.40
11.05
11.30
11.55
13.15
13.40

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9.20 hod.
9.45 hod.
10.10 hod.
10.35 hod.
11.00 hod.
11.25 hod.
11.50 hod.
12.15 hod.
13.35 hod.
14.00 hod.

u STS
u prodejny NAZET
ulice Sadová
ulice Okružní (před Okály)
u prodejny KAUM PLUS
bývalé sídliště VÚCHS
u hostince Pod Trámky
u bývalé hasičské zbrojnice
ulice Rybářská
u Šeﬂů č. p. 441

Velkoobjemové kontejnery
od 19. do 21. září (pondělí – středa)
Místa přistavení:
- ulice Sadová
- parkoviště před prodejnou NAZET
- u provozovny VERNER MOTOR

od 21. do 23. září (středa – pátek)
Místa přistavení:
- ulice Krátká – u Šeﬂů č. p. 441
- u bývalé hasičské zbrojnice
- u bývalého sídliště VÚCHS (parkoviště)
- ulice k Desné

v penzionu U Jirsáka ve Vikýřovicích

Kurzy vede Mgr. Eva Šrámková, certifikovaná instruktorka jógy II. třídy. Cvičení je
vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé,
pro dospělé všech věkových kategorií. Kurzy jsou vedeny s ohledem
na fyzické dispozice jednotlivých cvičenců.
Pravidelné cvičení jógy pomáhá od bolesti zad, kloubů, zažívacích obtíží, zlepšuje celkovou tělesnou i duševní pohodu. Hormonální jóga
upravuje potíže spojené s hormonální nerovnováhou v těle a s ní spojenými potížemi v období menopauzy, při nepravidelném cyklu, při nemožnosti otěhotnět, při problémy se štítnou žlázou apod. Kurzy budou
probíhat pravidelně od září 2016. Předpokládané termíny cvičení:
Pondělí 17.30 - 19.00 Středa 10.00 - 11.30 Čtvrtek 17.30 - 19.00
Dle zájmu možno domluvit i jiné termíny, popř. individuální lekce pro
jednotlivce či skupiny.
V průběhu prázdnin budou probíhat cca 1x týdně pravidelná
cvičení hatha jógy, o termínu více informací na níže uvedeném kontaktu. Informace a přihlášky na telefonu 776 290 093, email:
jogajinak@seznam.cz, facebook: jogajinak
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
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„To je klobouk kouzelníka Pokustona a v něm bydlí dva králíci – Bob a Bobek. Ale
tomu se nikdy z vyhřátého klobouku nechce….“. Tak začíná povídání o dvou nerozlučných kamarádech, kteří nás svými zábavnými kousky provázeli po celý školní rok
2015/2016. Pohádkové postavičky děti naučily, jak se mají chovat ke svým kamarádům,
všímat si dobrých i špatných příkladů jednání dětí i dospělých, pěkně pozdravit, poprosit a poděkovat, šetrně zacházet s hračkami, umět se soustředit, rozvíjet své sebehodnocení a spoustu dalších dovedností. Kromě toho děti společně s rodiči plnily v průběhu
celého roku 4 úkoly, které si pro ně připravila naše princezna. Na podzim měli vyrobit
klobouk kouzelníka Pokustona, v zimě sáňky pro Boba a Bobka, na jaře to byla výroba
rakety a posledním úkolem bylo připravit masky na karneval. Velká pochvala patří rodičům a samozřejmě i dětem za všechny splněné úkoly, za které dostaly jako odměnu královský erb od princezny a diplom od Boba a Bobka. Vyvrcholením celoroční hry bylo
pravé kouzelnické vystoupení „Kouzelného divadla“ z Olomouce pana Karla Meiznera.
Bob a Bobek všem děkují za společně prožitý školní rok a všem našim dětem a rodičům
přejí krásné a slunečné prázdniny.
Radmila Beranová

Svátky jara se rozhodli žáci a učitelé již
tradičně přivítat Velikonočním jarmarkem,
který spojili s velikonočním tvořením. Na
jarmarku měli návštěvníci možnost vyrobit si různými technikami velikonoční kraslici, uplést si pomlázku, nazdobit
perníčky nebo si na hrnčířském kruhu vytvořit výrobek z keramiky. U stánků bylo
možné zakoupit různé velikonoční dekorace, které žáci sami vyrobili. O výborné
občerstvení se postaraly maminky našich
žáků. Příjemnou atmosféru malým i velkým návštěvníkům jarmarku dotvořilo
jarní sluníčko a dobrá nálada.
Drahomíra Ďurišová

Turnaj

ve vybíjené

Letos jsme jeli na školní výlet do Velkých Losin. Zajímavá prohlídka zámku nás zavedla do historie našeho kraje. Při
výkladu o čarodějnických procesech žáci se zájmem poslouchali.
V zámeckém muzeu jsme zhlédli
výstavku o historii školství. Nezvyklé pro dnešní žáky byly potřeby a pomůcky, které se dříve
při učení používaly. Prošli jsme
lázeňským parkem i budovami
lázní, kde se léčí lidé s nemocemi pohybového ústrojí. Lázeňští
hosté mohou také navštívit nově
otevřený termální bazén. Lázeňské městečko nabízí nejen zajímavá místa, ale i několik zastavení na občerstvení, které žáci rádi využili. Výlet jsme
ukončili krátkým pobytem v areálu Centra zdraví, kde si žáci zasportovali. Za krásného
počasí jsme se unavení a plni nových zážitků vraceli domů.

Dne 8. června 2016 se ve vikýřovické škole
uskutečnil tradiční turnaj ve vybíjené žáků
1. stupně ZŠ. Kategorie byly rozděleny do
2 skupin – 1. skupina pro žáky z 2. a 3. tříd,
2. skupina pro žáky ze 4. a 5. tříd.
Své síly změřily školy ZŠ Vikýřovice,
ZŠ Rapotín Údolí Desné a ZŠ 8. května
Šumperk. Všechny školy předvedly velmi
dobré výkony, jednotlivé zápasy byly do
poslední chvíle velmi dramatické. Nakonec
se v obou kategoriích radovali z vítězství
naši domácí a potvrdili svou dobrou formu. V kategorii 2. a 3. tříd skončila druhá
ZŠ Rapotín, 3. místo obsadila ZŠ 8. května Šumperk. V kategorii 4. a 5. tříd druhé
místo obsadily šumperští žáci, 3. místo žáci
z Rapotína.
Všichni žáci obdrželi pěkné ceny a diplomy. Dárky pro vítěze poskytla i Obec Vikýřovice.

Lubica Staňková

PaedDr.Zdeněk Formánek

VÝLET DO VELKÝCH LOSIN
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice

Výlet na Bludoveček

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 jsme
s žáky ZŠ Vikýřovice podnikli
výlet na Bludoveček. Vlakem
jsme se dopravili do Bludova a pěší túrou došli na již
zmíněné místo. Nejprve nás
postrašilo počasí, ale nakonec se ukázalo, že zamračená
obloha nám náladu nepokazí.
V cíli čekalo na žáky překvapení. Mohli se svézt na koni.
Nejdříve se někteří báli, ale
mnoho z nich pak neodolalo
pokušení vyzkoušet si pohled
z koňského sedla. Po takovém silném zážitku bylo potřeba se posilnit, a tak žáci poobědvali v místní restauraci. Vynechat místní dětské hřiště by bylo nezdvořilé, a tak žáci
plně využili všech nabízených možností (písek, dřevěný dům ve výšce, chůze po laně,
prolézačky). Po dostatečném poledním odpočinku jsme se vydali pěšky do Šumperka.
Nechyběla poslední zastávka na zmrzlinu a posezení v parku. Vlakem jsme se vrátili do
Vikýřovic. Výlet se nám vydařil a už se těšíme na další.
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V měsíci květnu naše
škola navštívila partnerskou obec Cigel´ na Slovensku. Po několikahodinové cestě jsme dorazili
do Prievidzkého kraje.
Navštívili jsme zámek
Bojnice a prohlédli jsme
si nejstarší a nejznámější
ZOO na Slovensku. Poté
jsme se přemístili do
obce Cigel´ a zúčastnili
se přátelského fotbalového utkání mezi našimi
a slovenskými žáky. Po bohatém občerstvení nás ubytovali na místní základní škole,
kde jsme strávili noc. Druhý den nás slovenští přátelé zavedli do Baňského skanzenu –
Baňa Cigel´, kde jsme na vlastní kůži zažili, jak horníci v podzemí každý den pracují.
Na závěr jsme poobědvali v místní restauraci, předali jsme si dárky a rozloučili se s příslibem dalšího setkání u nás ve Vikýřovicích.

K svátku maminek proběhl v MŠ Vikýřovice v době od 9. do 13. 5. tvořivý týden
s názvem Srdíčkový týden. Děti společně
s učitelkami tvořily srdíčka různými výtvarnými technikami. Zhotovovaly srdce
a srdíčka z papíru, kreslily, malovaly, tiskly, lepily, vystřihovaly, tvořily z hmoty.
Přispívaly nápady, rozvíjely svou fantazii
při společné činnosti. Děti si v tomto týdnu povídaly o svých maminkách, aby pak
školku zdobily srdíčka s obsahem, jaká
je maminka, co umí, čím je krásná a co
všechno s dětmi doma dělá.
Všechny výrobky byly pak vystaveny
v prostorách MŠ – na chodbách a ve třídách. Byla zde i keramické srdíčka, která
vyrobily děti s rodiči na tvořivém odpoledni v měsíci dubnu v keramické dílně. Výstavu jsme nazvali Srdíčko. Svými zhotovenými srdíčky mohli přispět i rodiče.
V takto vyzdobené školce jsme pak uskutečnili ve čtvrtek dne 12. 5. tvořivé odpoledne nazvané "Srdíčko pro maminku".
V době od 15.00 do 17.30 hodin mohly
přicházet maminky a se svými dětmi se
zapojovat do tvoření v MŠ. Ve třídách
zdobily děti perníková srdíčka, zhotovovaly si ubrouskovou technikou srdíčka na
špejli, vyrobily voňavé levandulové pytlíčky, nazdobily pestré papírové tácky, aby
si na ně mohly dát cukroví ve tvaru srdíček. Maminky si mohly také s dětmi prohlédnout alba MŠ, seznámit se s životem
školky v průběhu let a její historií, děti se
mohly na fotograﬁích najít a zavzpomínat.
V 16.00 hodin bylo připraveno vystoupení
dětí. Maminky si poslechly krátký program s básničkami a písněmi doprovázený hrou na hudební nástroje. Po ukončení
programu pak mohly děti ještě pokračovat
ve společném tvoření a prohlídce výstavy.

Mgr. Jitka Brzobohatá a Mgr. Lucie Sojková

Majerová Ivana

Mgr. Eva Jonová

N

V červnu se uskutečnilo vyhodnocení celoročního projektu „Slovensko“. Tento projekt nás provázel celý rok a žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o našich sousedech. Poznali slovenské osobnosti, termální lázně, aquaparky, pamětihodnosti a jaká jsou
nejznámější slovenská jídla. Besedovali s lidmi, kteří strávili své mládí na Slovensku. Vyhodnocení začalo v tělocvičně, kde žáci
pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Brzobohaté zazpívali slovenské písně. Kroužek aerobiku pod vedením paní učitelky
Sojkové zacvičil nádhernou skladbu. Pak se všichni přítomní přesunuli do školy, kde si mohli prohlédnout naši celoroční práci.
Před školou na všechny čekalo občerstvení – slovenská kuchyně. Manželé Mokošovi připravili polévku „kapustnici“. Pan Kylar,
otec žákyně 1. ročníku V. Semerákové, uvařil, se svolením pana Křesiny v restauraci Pod Trámky, halušky se zelím. Rodiče napekli a dokonce jsme mohli ochutnat zákusek „mačacie oči“.
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu uspořádala v nově upravených
prostorách Zámečku a Galerie ve Vikýřovicích ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2016 výstavu
květin a aranžování, výstava byla na vysoké úrovni díky překrásným výstavním prostorám. Zde prokázali zahrádkáři ZO ČSZ Rapotín své dovednosti, tomuto úspěchu také
přispěl ﬂoristický kurz v Praze, kde jsme našim členkám umožnili další vzdělávání
(paní Helence Foukalové, paní Libušce Tučkové a paní Zdeničce Engelové), toto uznání
patří také všem ostatním členům, kteří se na výstavě podíleli jak aranžováním, tak také
dodáním překrásných květů. Výstava byla zahájena v 10 hodin starostou obce Vikýřovice panem Václavem Mazánkem a starostou obce Rapotín panem Pavlem Žerníčkem.
Výstava byla doplněna výstavkou obrazů s květinovými motivy paní Aleny Peckákové.
Přes nepřízeň počasí ze soboty neděli se podařilo našim členům a paní Mazánkové výstavu otevřít a přivítat návštěvníky. Dle zápisu do kroniky měla výstava velký úspěch.
B. Kocůrková, předsedkyně ZO ČZS Rapotín
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DALŠÍ ZE SBĚRATELSKÝCH
FENOMÉNŮ VE
VIKÝŘOVICKÉM MUZEU
Od 10. května je v Malém výstavním sále
Muzea silnic ve Vikýřovicích ke zhlédnutí
výstava PŘEKVAPENÍ!!!, která představuje přes 750 hraček – modelů nejrůznějších
dopravních prostředků z KINDER vajíček.
Šumperská sběratelka Hana Turková je kupovala svému synovi zprvu jako hračky s čokoládovou dobrotou, když se ale na internetu
setkala s pojmem katalogová cena, což pro ni
bylo důvodem k pořízení prvního katalogu,
autíčka přestala být hračkou a stala se základem její nové sbírky. Od aut, motorek a vláčků postupně přešla i ke všemu ostatnímu, co
v čokoládových vajíčkách vychází – v současné době má její sbírka asi 10 tisíc položek,
z nichž většina zatím čeká na uspořádání.
Vajíčka, nazývaná Kinder Eggs, Kinder Ei,
nebo ve složeninách se slovem Překvapení
(Sorpresa, Surprise, Überraschung, Niespoznanka, Cюрприз), nedávno oslavila
40. narozeniny. V roce 1972 v Itálii začala
vycházet pod značkou ﬁrmy Ferrero SpA.
novinka Kinder Sorpresa, celosvětovým fenoménem se stala po roce 1974, kdy se dostala na trh v tehdejší Německé spolkové
republice. A zasloužili se o to dospělí – rodiče posedlí sběratelstvím. Počet zemí, ve
kterých se čokoládová vajíčka dala sehnat, se
rozrůstal postupně. Od roku 1990 byla běžně dostupná i v Československu. První sérií
ručně malovaných ﬁgurek speciálně vydanou
v ještě existující ČSFR byli sportující Happy
Hippos. Expedice vajíček tu kopírovala takzvanou Evropskou linii. Na doprovodných
papírcích se české názvy začaly objevovat až
od série AstroComic 2000 (od září 1999).
Sběratelskou mánii odstartovala série dvanácti ﬁgurek Šmoulů, která se ve vajíčkách
Kinder Surprise objevila v roce 1980. Figurkami byly voleny v drtivé většině buď zástupci živočišné říše nebo postavičky z kreslených ﬁlmů. Dostalo se tak na hvězdy typu
Kačer Donald, Mickey Mouse, Méďa Béďa
či Asterix nebo Včelka Mája. Ze zvířecích
představitelů měli veliký úspěch především
hrošíci Happy Hippos.
Výrobci po dlouhou dobu brali sběratelskou
mánii kolem Kinder Surprise jako přechodnou, ale když toto šílenství neopadlo ani po
patnácti letech, začali se distributoři zamýšlet
nad tím, jak konečně dát vydávání ﬁgurek nějaký řád. Deﬁnitivní průlom nastal v sezóně
1991/1992, kdy došlo k nové evidenci všech
ﬁgurek ve vydané řadě, s výjimkou ručně malovaných postaviček.
Na výstavu v Muzeu silnic ve Vikýřovicích
zapůjčila Hana Turková 81 vláčků, 52 motorek a přes 700 autíček, naprostá většina pochází z doby po roce 1990 (nejstarším a dle
katalogu nejcennějším je autíčko DRAGSTER ze 70. let). Pokochat se těmito sběratelskými kousky bude možné do poloviny
letošního září.
Alena Turková,
vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích

Ze života dobrovolných spolků
Výlety Zdravotnického spolku Vikýřovice
V neděli 17. 4. se vypravila skupina turistů z Vikýřovic a okolí na novou naučnou
stezku kolem Sobotína. Trasa vedla od zámku přes Svobodínské louky ke Ztracence a po staré cestě do Rudoltic a dále pokračovala kolem rybářské bašty na
Traťovku a lesem kolem Farského vrchu a hrobky Kleinů zpět do Sobotína. Po
cestě stály za pozornost informační tabule, které návštěvníkům sdělovaly zajímavosti ze života v obci a okolí z dávné historie, dále o ﬂóře a fauně v této lokalitě.
Počasí přálo a tak výhledy na okolní hory byly překrásné. Trasu dlouhou 18 km si
společně prošlo 21 turistů. Akci pořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice.
V neděli 1. května
uspořádal Zdravotnický spolek
Vikýřovice cyklistický výlet pro
občany obce na
Zábřežskou vrchovinu. Trasa vedla přes Sudkov, Zábřeh, Nemile po
cyklostezce kolem trati až do Hoštejna. Cyklostezka je vybudovaná na
místě původní staré trati a je doplněna řadou informací o této oblasti.
Z Hoštejna cyklisté pokračovali malebným údolím kolem říčky Březná
na Drozdovskou pilu. Po vystoupání do obce Jedlí sjeli do údolí a pokračovali přes Svébohov na vyhlídku na panorama Jeseníků. Trasa dále
vedla dolů do obce Rovensko a do Postřelmova. Zde se cyklisté občerstvili ve vyhlášené restauraci a vydali se na cestu zpět. Cyklisté společně
ujeli přes 60 km v krásném jarním počasí a obdivovali májovou přírodu
a výhledy na naše hory.
V neděli 22. 5. se vypravila skupina turistů z Vikýřovic a okolí na výlet
do Račího údolí u Javorníku. Cesta do Javorníku ve Slezsku byla komplikovaná, protože je výluka na trati a tak cestovatelé vystřídali 3 spoje a ujeli téměř 100 km. Konečně byl Javorník ve Slezsku! Turisté nejprve vystoupali k zámku Jánský vrch, kde si vyslechli
informace o místní krajině a pověst o zámku. Dále pokračovali parkem
a lesní cestou ke studánce Sv. Antoníček a na vyhlídku Čertovy kazatelny.
Dalším cílem byla zřícenina Rychlebského hradu, kde si děti vyslechly
tajemný příběh a hledaly poklad. Turisté pak sestoupili do překrásného
Račího údolí, kterým vedla v minulosti obchodní stezka z Polska až do
Hradce Králové. Společně došli k secesní tančírně, kde si odpočali v místní kavárně. Všichni obdivovali nově zrekonstruovanou budovu tančírny,
která byla vloni otevřena pro veřejnost. Náročnou veřejnou přepravou se
pak 31 dospělých a 5 dětí vrátilo přes Jeseník do Šumperka.
V neděli 12. 6. se vypravila skupina občanů z Vikýřovic a okolí na turistický výlet pro náročné. Trasa vedla z Vernířovic stoupáním přes Čertovu stěnu až na Jelení studánku, kdy turisté překonali převýšení téměř
800 metrů. Na hřebenu Hrubého Jeseníku se sice zrovna schylovalo
k dešti, ale nálada u svačiny byla výborná. Dále turisté pokračovali přes
Františkovu myslivnu zpět do Vernířovic, celkem společně ušli 19 km.
Výlet se všem líbil.

T

Za pěkného počasí proběhl již 6. ročník
turnaje v pétanque. Sešlo se 15 dvoučlenných družstev, aby si jejich členové
změřili své síly. Největší a nejdelší zápasy se odehrály o bábovku, která byla
za poslední místo. Nálada byla výborná
a již se všichni těší na další turnaj. Pétanque je hra pro všechny bez rozdílu
věku. Pokud máte chuť, můžete si zatrénovat na hřišti vedle školy.
10. 9. 2016 v 10 hod se koná 1. ROČNÍK
MEMORIÁLU JOSEFA FELTLA.
Bude to vzpomínka na našeho kamaráda.
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Ze života dobrovolných spolků

SDH Vikýřovice
V období od dubna do června se
mladí hasiči zúčastnili několika hasičských soutěží – v Troubelicích
požárního útoku CTIF a štafety požárních družstev, v Bludově štafety
CTIF a požárního útoku. Na závěrečné soutěži v Hrabišíně provedli
požární útok, kterým se uzavřelo
celoroční kolo Ligy mladých hasičů
a Hry Plamen. Další soutěže začnou
až po prázdninách.
23. dubna jsme sbírali železný šrot
po obci Vikýřovice. Tímto bychom
chtěli poděkovat občanům Vikýřovic za darované železo.
14. 5. jsme se zúčastnili okrskové
soutěže v Bratrušově, která zahajuje sezónu hasičských soutěží.

KÁCENÍ MÁJE
Letošní májku jsme stavěli 30. 4.
Na tuto práci je potřeba stále dost
lidí, přestože používáme na vztyčení mechanizaci. Kácení máje
proběhlo 28. 5. Odpolední program
pro děti byl připraven společně se
spolky z naší obce. Spolupracující
spolky jsou sociální a kulturní komise při Radě obce Vikýřovice, SRPŠ, Zdravotnický
spolek, RC Vikýřovice, ZKO Šumperk – Vikýřovice, ZŠ a MŠ Vikýřovice, MOUNT
SKI BIKE CLUB CIRLIBABA, PONTIS Šumperk, FBC Vikýřovice.
Dětský den se vyvedl,
počasí nám celkem přálo, ale samotné kácení
máje už doprovázel
déšť. Z důvodu vytrvalého prudkého deště
jsme nakonec museli
zrušit hudební produkci.
I přesto děkujeme všem
skalním, kteří na májce
vydrželi až přes půlnoc.
3. 6. proběhla brigáda na
prostranství před hasičskou zbrojnicí, kde jsme uklidili, vytrhali sloupky a plot a vykáceli keře. Na této ploše
obec plánuje zřízení parkovací plochy pro veřejnost.

TJ Sokol
Vikýřovice
V sobotu 11. 6. 2016 se uskutečnil na hřišti ve Vikýřovicích fotbalový turnaj žáků.
Turnaje se zúčastnila čtyři družstva,
z toho dvě domácí. První místo obsadilo
družstvo Petrov-Sobotín, druhé skončilo
družstvo Hokej Šumperk a třetí a čtvrté
místo patří domácím hráčům. Děti obdržely poháry, medaile a sladkosti. Akce
proběhla za podpory obce Vikýřovice
a ﬁrmy CBA Šumperk.
Ve stejný den proběhl poslední zápas
mužů soutěžního ročníku 2015/2016.
Vyhráli jsme nad družstvem Petrov-Sobotín 1:0. Děkujeme všem fanouškům
za přízeň.

FBC Vikýřovice
V měsíci březnu jsme pořádali ples, na
kterém předvedli své dovednosti naši
nejmenší hráči v krátké ukázce. Děkujeme členkám zdravotnického spolku za
pomoc a zároveň děkujeme všem, kteří
naši akci podpořili.
Od dubna jsme s malými dětmi trénovali
v pondělí a čtvrteční tréninky jsme přenechali juniorům. V červnu a o prázdninách
junioři absolvují kondiční tréninky, aby
se připravili na 3. ligu juniorů skupina
7A (Olomoucký kraj), kterou budou od
října hrát.
Všichni trenéři se nyní intenzivně připravují na poslední červencový týden, kdy
vypukne již třetí ročník ﬂorbalového příměstského tábora. Na všechny přihlášené
děti se už moc těšíme a připravujeme pro
ně program s překvapením.
Silvie Cikrytová
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Život obce ve fotografiích

Vítání občánků proběhlo 13. května 2016, zúčastnily se ho tyto děti (zleva) Karolína Kaňová, Aneta Dvořáková, Vít Matuška, Filip Pazourek, Adam
Soják, Dominik Tuček, Anna Balcárková, Josef Bezdíček.

Maškarní rej pro nejmenší si děti moc užily. I po prázdninách se na vás
RC Vikýrek bude těšit s podobnými akcemi.

17. května proběhla vernisáž výstavy prací keramických kroužků
v „Galerii Zámeček“. V tomto roce pracovaly v keramické dílně tři
kurzy, dva kurzy dětí pod vedením paní učitelky Ďurišové a Habrmanové
a kurz dospělých pod vedením pana Balcárka.

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 2016.
Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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