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Olomoucký kraj poskytnul v roce 2022 obci Vikýřovice dotaci ve výši 150 000 Kč na částečnou úhradu výdajů akce Revitalizace
zeleně v obci Vikýřovice – ul. U Kaple. Příjemce je oprávněn dotaci použít na úpravu terénních nerovností, odplevelení, založení
záhonů a trávníku, dodávku a výsadbu dřevin, trvalek a trav, mulčování, zálivku a hnojení.
Ing. Ivana Pospíšilová

V

.UK

Dne 11. 7. 2022 byla zahájena stavba Veřejné prostranství ul. U Kaple. Jedná se
o vybudování klidové zóny, vodního prvku, chodníků a vegetačních úprav. Součástí
parkových úprav bude výstavba vodního prvku, který bude využíván stávající kopanou
studnou jako zdroj vody pro uzavřený okruh vodního prvku. Součástí prováděné akce
jsou nová parkovací místa podél místní komunikace ul. U Kaple.

Blahopřání
Milý Vašku,
každý měsíc se s kulturní
a sociální komisí řadíš
ke gratulantům, kteří
jménem obce chodí srdečně
blahopřát vikýřovickým
občanům k jejich životním
jubileím. Nyní nám, prosím,
dovol, abychom ti přání
oplatili.
K tvým krásným 70.
narozeninám ti přejeme
spoustu lásky, pevné zdraví,
v myslivecké uniformě stále
dobrou mušku a hlavně
dostatek chuti i nadále
pracovat pro blaho obce.
Redakční komise

Stavbu provádí: JUTHERM s.r.o., Zborov 53, 789 01 Zábřeh
Termín dokončení stavby: 14. 11. 2022
Zároveň se tímto omlouváme za omezení, které je způsobeno stavbou.
Pavel Rýznar
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Oprava části ul. Vodácká
vč. propustku přes náhon p.č. 1406/3
v k.ú. Vikýřovice

Altán na hřišti v ulici Luční
Na dětském hřišti U Kouzelného dědečka jsme vybudovali dřevěný altán.

Dne 12. 9. 2022 byla zahájena oprava propustku přes náhon
p.č. 1406/3 v k.ú. Vikýřovice. Oprava kopíruje polohu stávajícího umístění propustku. Dojde k vybourání stávající nosné
konstrukce z betonových prefabrikátů, na níž je uložen násyp
a štěrkový povrch vozovky, bude nahrazen novou nosnou konstrukcí - železobetonovou deskou. Nosnou konstrukcí se spodní
hrana propustku zvedne o 10 cm oproti stávající úrovni nosné
konstrukce, průtočný proﬁl mostního objektu se zvýší. Na propustku bude osazeno nové zábradlí, svahové břehy zpevněny
a koryto potoka bude vyčištěno.

Pavel Rýznar

Nový velitel jednotky SDH Vikýřovice
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Vikýřovice má nového velitele. Dosavadní velitel pan Jaroslav Škrabal na vlastní
žádost z této funkce odstoupil. Dne 20. 7. 2022 starosta obce
jmenoval nového velitele, a to Ing. Vladimíra Poláčka. Obec Vikýřovice děkuje panu Škrabalovi za vykonanou práci a novému
veliteli přeje, ať se mu v této náročné funkci daří.
Stavbu provádí: SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská
2944/1B, 787 01 Šumperk
Termín dokončení stavby: 31. 10. 2022

Herní prvky na hřišti Sadová
Na ul. Sadová jsme na dětském hřišti doplnili 3 ks zemních trampolín a 2 ks pružinových houpadel.
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Z kulturního života obce
Redakční komise obecního zpravodaje by chtěla jménem
obce srdečně poblahopřát všem občanům, kteří se v příštích
třech měsících dožijí významného životního jubilea. Tímto bychom
m
také chtěli dát prostor vám, občanům, kteří by chtěli na stránkách Ž
Života
iv
vot
ota
ao
obce
bce p
poblahopřát
obla
ob
aho
h op
přřát ssvým
vým
vý
m
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 16. prosince 2022 (předem prosím zvažte, v kterém čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát
vašim blízkým).

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Zelma Bartošová 91 let
Vojtěch Černohous 70 let
Anna Eliášová 70 let
Margareta Franková 82 let
Ludmila Jeglová 70 let
Alexander Linger 87 let
Irena Moravcová 90 let
Karel Žolda 75 let

Františka Kašparová 92 let
Václav Fric 93 let
Alois Machů 80 let
Petr Mráček 75 let
Oskar Plischke 82 let
Libuše Smolková 80 let

Kristina Čecháková 80 let
Dušan Čížek 70 let
Růžena Fricová 85 let
Květoslava Klarisová 81 let
Antonín Lacuch 75 let
Otilie Lipková 89 let
Ondřej Michal 84 let
Jan Vinkler 84 let

NEJSTARŠÍ ŘEMESLO

Zuzana Slavíková
Veronika Gajerová
Valérie Zawadská

Michaela Dolinová

Jana Švandová nebo
Kateřina Macháčková
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KULTURNÍ D̚M
RAPOTÍN

KD RAPOTÍN / 15. 11. 2021 / 19:00
Cena: 400 Kč / 350 Kč / 300 Kč
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KULTURNÍ D̚M
RAPOTÍN

KD RAPOTÍN / 5. 10. 2022 / 19:00
Cena: 250 Kč / 200 Kč
Vstupenky zakoupíte v TIC Rapotín a online na ticketportal.cz
Více info na www.kdrapotin.cz

Vstupenky zakoupíte v TIC Rapotín a online na ticketportal.cz
Více info na www.kdrapotin.cz

Kulturní a sociální komise
při Radě obce Vikýřovice připravuje:

Návštěvy u seniorů jubilantů
Pokud jste dali v předchozích letech souhlas s návštěvou kulturní komise v den Vašeho životního jubilea a již o tuto návštěvu
(ze zdravotních nebo jiných důvodů) nemáte zájem, zavolejte na
OÚ Vikýřovice – tel. 583 213 146 nebo 607 244 027.

16. 10. 2022 – Posezení pro seniory
Akce budou upřesněny podle aktuální situace.
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Termíny svozu odpadů v říjnu až prosinci
6. a 20. října, 3. a 17. listopadu, 1., 15. a 29. prosince

Kompozitní obaly
6. října

Biologicky rozložitelný materiál:
Každý čtvr tek – vývoz hnědých nádob na BIO
Velkoobjemový kontejner na BIO
– stálé stanoviště u nádraží
ulice Rybářská:
01. 11. – 10. 11. 2022
ulice Krenišovská: 10. 11. – 21. 11. 2022
ulice Petrovská: 21. 11. – 30. 11. 2022

Velkoobjemové kontejnery
– harmonogram svozu
od 3. do 5. října (pondělí – středa)
- ulice Sadová
- parkoviště před prodejnou NAZET
- ulice Strojní
od 5. do 7. října (středa – pátek)
- ulice Krátká
- u bývalé hasičské zbrojnice
- u bývalého sídliště VÚCHS
- ulice K Desné

Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost uvádět u ceny
světelných zdrojů, ale i dalších elektrozařízení výši recyklačního příspěvku. Díky tomu hned při placení zjistíte, že
jste přispěli na ekologickou recyklaci zakoupeného elektro
výrobku, a proto by – až vám doslouží – neměl skončit
v komunálním odpadu, ale ve sběrném dvoře.

Třídění světelných
zdrojů je nyní jednodušší

Speciální nádoby na
světelné zdroje

Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste možná už
někdy přemýšleli, kam se žárovkou, když dosvítí. Klasické přímo žhavené žárovky (wolframové i halogenové),
které se v domácnostech hojně používaly, než byl jejich
prodej v Evropské unii zakázán, se mohly vyhazovat do
směsného odpadu. Jiná pravidla ale platila pro zářivky
či LED žárovky – tyto světelné zdroje patřily na místo
zpětného odběru. Rozeznat od sebe jednotlivé druhy světelných zdrojů je ale čím dál tím těžší. Výrobci přicházejí
s novými designy a výrobními technologiemi, takže běžný spotřebitel nemá šanci poznat, o jaký typ světelného
zdroje se jedná.
Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento problém řešit, aktuální zákon o výrobcích s ukončenou životností
nedělá mezi světelnými zdroji rozdíly. Tím pádem všechny žárovky spadají do zpětného odběru a měly by se
odevzdat do speciálních sběrných nádob či ve sběrných
dvorech. U nás v obci můžete zanést světelné zdroje do
malé sběrné nádoby, která je umístěna v budově Obecního úřadu Vikýřovice na ulici Petrovské 168 v době úředních hodin.

Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném dvoře ukládány
do speciálních sběrných nádob určených jen pro jejich
sběr. Nesmí se míchat s ostatním elektroodpadem. Důvodem je křehkost světelných zdrojů, které by se v kontejneru na elektroodpad mohly rozbít. U kompaktních a lineárních zářivek navíc při jejich rozbití hrozí únik toxické
rtuti, kterou tyto světelné zdroje v malém množství obsahují. Většina surovin získaných ze žárovek při recyklaci
(zejména kovy, sklo a plasty) se následně znovu využije
ve výrobě. Díky recyklaci je možné využít více než 90 %
materiálů ze sebraných světelných zdrojů.
Společnost EKOLAMP se již od roku 2005 stará o zpětný
odběr osvětlovacích zařízení, od ledna 2019 také o malá
a velká elektrozařízení. V České republice provozuje síť
více než 4300 veřejných i neveřejných sběrných míst. Nejbližší sběrné místo ve svém okolí naleznete na stránkách
www.ekolamp.cz.
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Z

Eva Salátová

B

Konec června již tradičně v naší škole patří rozloučení se školním rokem. V pátek 24. června odpoledne vystoupil se svým
vtipným představením šašek Viki. Svými veselými písničkami,
scénkami a tancem pobavil nejen všechny děti, ale i dospělé návštěvníky. Po vystoupení už na nás na prostranství před knihovnou čekal spolek Fun4dogs, který si připravil ukázku agility. Psi
pod vedením svých cvičitelek překonávali rozmanité překážky.
V podvečer se pak žáci školy přesunuli na hřiště k táboráku, kde
si pochutnali na opečeném kabanosu. Po dvou letech jsme opět
mohli přespat ve škole, a tak si večer všichni rozestlali ve třídách
spacáky a těšili se na stezku odvahy. Všechny děti si spaní ve
škole užily a ráno se rozešly do svých domovů.
Kdo a kdo a kdo to je, co tu kolem brousí, kdo si nedá pokoje,
všude strká fousy?
Pamatuje si z Vás někdo ještě písničku z animovaného pohádkového seriálu Byla jednou koťata? Jestli ano, tak si ji můžete
připomenout společně s dětmi z MŠ Vikýřovice. Celý školní rok
prožijeme různá dobrodružství s kočičími kluky Macourkem
a Camfourkem, kočičkou Pacičkou a jejich rošťáckým kamarádem Kočičákem, který je velice často dokáže dostat do průšvihu.
Ten se vždycky naštěstí podaří zažehnat. V průběhu roku budou
děti společně s rodiči plnit čtyři úkoly, které jim vymyslí naše
princezna. Zrovna tím prvním bude výroba postaviček Macourka
nebo Camfourka. Těšíme se na společně prožitý čas s dětmi a pohádkovými postavičkami.

Mgr. Jitka Brzobohatá

Z
Po teplých a slunných dnech prázdnin jsme přivítali naše nové
kamarády. V letošním školním roce 2022/23 naši školku Ke
Splavu navštěvuje 23 dětí, (13 chlapců a 10 děvčat) převážně ve
věku batolat. Děti čeká celoroční hra Byla jednou koťata. Přejeme našim dětem, aby prožívaly dny u nás v mateřské školce
bez slziček a s úsměvem. Ať se do školičky těší a jsou spokojené.
Věříme v dobrou spolupráci s rodiči, oboustrannou vstřícnost
a toleranci.
5

Radmila Beranová

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
ZŠ

MŠ V

Pěkné počasí doprovodilo první zářijový den děti a žáky 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 poznávání. Pro páťáky je to zase
poslední rok na vikýřovické škole.
Jako každý rok čeká žáky celoroční projekt, tentokrát s názvem „Slovensko“. Na konci školního roku se Ti nejstarší žáci podívají do družební školy
v Cigeľu (Slovensko).
Počet
dětí – žáků

Počet
oddělení – tříd

MŠ Zámecká 97, Vikýřovice

56

3

MŠ Ke Splavu 318, Vikýřovice

22

1

86 + 1 podle § 38

5

60

2

ZŠ Vikýřovice
ZŠ Vikýřovice – ŠD

Přejeme všem hodně štěstí a úspěchů ve školním roce 2022/2023.

ZŠ připravuje:
ZŠ sbírá pomerančovou a citronovou kůru.
POZOR: Podzimní sběr papíru se neuskuteční (nikdo papír nevykupuje) – přesouvá se na duben 2023.
Říjen
– Drakiáda

Listopad
– Setkání s předškoláky
– Pasování prvňáčků

Prosinec
2. 12. 2022 – Mikulášská besídka – 16.00 – 18.00 hodin
8. 12. 2022 – Vánoční jarmark – 16.00 – 18.00 hodin
Akce budou upřesněny podle aktuální situace.

WWW.GRAFOTYP.CZ
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Ze života dobrovolných spolků
SDH V

T

P

V červenci jsme podnikli s dětmi pětidenní výlet do Čech. Hlavní stan jsme postavili v kempu Svatá Kateřina v obci Chotěvice, kde bydlí i Richard Krajčo z kapely Kryštof. Náš hlavní
vedoucí nám u něj domluvil i návštěvu, ale ta nám z časových důvodů až tak nevyšla.
Z Chotěvic jsme podnikali výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí.
První den jsme se ubytovali, rozdělili děti do chatek a vyhlásili volnou zábavu, která se
vesměs odbývala v rybníčku, který byl součástí kempu.
Druhý den byla naplánována túra na přehradu Les Království. Měla být jen rozehřívací,
protože jsme měli následující ráno vyrazit do Adršpašsko-teplických skal. Bohužel pro
některé z realizačního týmu to bylo zhmotnění nejhorší noční můry. Na závěr výletu
jsme se shodli na tom, že jako startovačka bylo těch dvacet kilometrů opravdu trochu
více, než jsme chtěli. Ale zvládla to i naše nejmladší turistika Lilly, která má šest let.
Následující den v Adršpachu a Teplicích už jsme tento výkon nepřekonali, dali jsme
„jen“ šestnáct kilometrů.
Adršpašské skály jsou nejznámějším a největším skalním městem v České republice.
Jsou opravdu monumentální a jejich názvy většinou odpovídají tvaru. Viděli jsme zde
i pár horolezců. Bohužel, jako většina takovýchto míst, jsou Adršpašské skály totálně
ucpané turisty. I to je daň za jejich popularitu.
Čtvrtý den byl určen jako odpočinkový. Strávili jsme jej v nejmodernější laser aréně
v Jaroměři a poté i na místním bazénu.
Aréna byla úžasná, pan provozní obrovský sympaťák a děti i vedoucí si návštěvu
užili na 100 %.
Výletovali jsme od pondělí do pátku, měli jsme strach, že to bude dlouho, ale nakonec
vše uběhlo až moc rychle. Počasí nám ale vyšlo nádherně.
Velké poděkování patří Zdenovi Doubravovi za naplánování akce a veškerou práci spojenou se zajištěním. Dále díky mladším instruktorkám Dádě a Barči za vedení rozcviček, práci s dětmi a organizování zábavy dětí mimo túry, a pak také Janě, Sabči a Věře.
Výlet byl vyvrcholením celoroční práce s mladými hasiči. Všechny děti jsme vrátili
rodičům v pořádku, a to je u těchto akcí nejdůležitější.
Obrovský dík patří obci Vikýřovice za podporu této akce a za vstřícný přístup.
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Jako každoročně i letos jsme pro děti z obce
a okolí uspořádali Pohádkový les ve spolupráci s mateřskou školou Vikýřovice.
Děti mohly vidět Berušku s Ferdou Mravencem, Pata a Mata, pavoučka a plno
dalších postaviček. I přes celonoční déšť
jsme ráno přivítali sluníčko, takže akce
proběhla za pěkného počasí.
Doufáme, že se děti a rodiče bavili. I tento
Pohádkový les proběhl za podpory obce
Vikýřovice. Děkujeme všem účastníkům
za podporu našich akcí, kterou projevujete
Vašimi návštěvami.

Ze života dobrovolných spolků
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V sobotu 27. srpna 2022 se od 14 hodin uskutečnilo tradiční
Posezení s myslivci, a to v mysliveckém areálu v Petrově
nad Desnou. Pro dospělé i děti byly připraveny hry a soutěže
– střelba ze vzduchovky, střelba z paintballové pušky, malování na obličej atd. Samozřejmě že nechybělo bohaté občerstvení v podobě mysliveckých specialit a dalších pochoutek.
Všichni návštěvníci měli možnost prohlédnout si výstavu automobilů-veteránů, kynologickou ukázku a přednášku o vojenském a sportovním parašutismu. Celý den byl, co se týče
počasí, vyloženě učebnicově předpisový. Součástí a zároveň
vyvrcholením celé akce bylo vyhlášení vítězů jednotlivých
soutěží a bohatá věcná i zvěřinová tombola.
S příchodem prvních podzimních dnů začíná hlavní myslivecká sezóna. V polovině září se začne z našich lesů a hor
ozývat troubení jelenů – neklamné znamení jelení říje, magického období, které nenechá v klidu žádného pravověrného
myslivce. A je to také čas, kdy si připomeneme patrona všech
myslivců a lovců – svatého Huberta. Přijměte tedy pozvání na 17. svatohubertskou pouť, kterou myslivecký spolek Petrov Vikýřovice organizuje v Rapotíně (kostel) a ve Vikýřovicích (hřiště).
Neděle 9. října bude tedy patřit mysliveckým tradicím. Již po sedmnácté se v naší obci uskuteční tradiční Svatohubertská pouť, která
začne slavnostní mší svatou v Rapotíně a potom bude pokračovat ve Vikýřovicích na sportovním hřišti. Po celou dobu svatohubertských slavností bude připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Nebude chybět oblíbená a vyhlášená myslivecká
kuchyně – zvěřinové speciality a nápoje pro malé i velké.
Jako myslivci jsme přesvědčeni, že Svatohubertské poutě a slavnosti patří k největším mysliveckým svátkům, na kterých se schází
jak příznivci této krásné tradice, tak i široká veřejnost, která se tak může o myslivosti dozvědět něco nového. Přijďte. Jsme přesvědčeni, že si každý z vás najde to své.
Myslivci MS Petrov Vikýřovice

17. Svatohubertská pout
ut
ť v U
Ú
Udolí Desné
neděle 9. října 2022

Rapo n a Vikýřovice

Akci pořádá:

Římskokatolická farnost Rapo n | Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice
Obnova kulturního dědictví údolí Desné, z.s.

Rapo n - kostel Nanebevze Panny Marie:
8.45

Lovecké fanfáry na lesní rohy – hrají: Karel Kocůrek,
Mar n Damborský, Zdeněk Viliš a Petr Kocůrek

9.00

Troubená Svatohubertská mše
za doprovodu varhan a lesních rohů

Dále se představí:
Výstava drobného zvířectva
chovatelů z Vikýřovic a Rapo na
Prezentace op ckých přístrojů SWAROVSKI
Čištění pro zbraně ﬁrmy ODEON
Lovecké termovizní zaměřovače a předsádky NIGHT PEARL
Montáže na op cké přístroje – od ﬁrmy JK nástroje Podolí
Prezentace loveckých nožů – Jaroslav Brixi
Myslivecké oděvy – Alena Pijáková

Mše svatá bude celebrována ke c svatého Huberta

Vikýřovice - fotbalové hřiště:

Myslivecká kuchyně – zvěřinové speciality,
svatohubertská medovina a jiné

11.20 Slavnostní zahájení - lovecké fanfáry – Jiří Černý,
Ivan Marek, Petr Novák a Monika Paulová
Ukázka vábení jelenů – Mirko Kantorek a Jiří Šikl
Sokolnická show – Dravci Lednice Seiferos
Vystoupení šermířské skupiny – Rosáci

Akce je spoluﬁnancována obcemi Vikýřovice, Petrov nad Desnou, Sobo n a Rapo n.
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Ze života dobrovolných spolků

Rodinné centrum Vikýrek působí dlouhá
léta ve Vikýřovicích. Od loňského roku
rozšířilo svou působnost také na nedaleký
zámek Třemešek, kde se nám podařilo postupně dovybavit všechny naše prostory.

Kromě pravidelného programu nabízíme v průběhu celého roku kurzy, semináře, besedy a jiné vzdělávací aktivity
pro rodiče.

Během letních prázdnin jsme rodičům
a dětem nabídli letní turnusy příměstských táborů – jak ve Vikýřovicích, tak
na Třemešku. Tábory byly tematicky
různě zaměřené a byly plně obsazené.
Věříme, že se vydařily, děti byly spokojené, poznaly nové kamarády a užily si
spoustu zábavy a dobrodružství.

8. října se ve výstavním sále šumperského
muzea od 14 do 17 hodin uskuteční přednáška zaměřená na komunikaci s dětmi
oblíbené lektorky Lidmily Pekařové. Dozvíte se mimo jiné, jak používat správné
výrazy přiměřené věku dítěte, kdy použít
gesta, jak nedělat dítěti mluvčího a nechat
ho, ať se samo rozhoduje a učí v kontaktu
s ostatními.

S nástupem školního roku jsme i my připravily nový upravený pravidelný dopolední i odpolední program, který je platný
do konce prosince 2022.

Budoucím maminkám nabízíme velmi oblíbené předporodní kurzy s naší zkušenou
lektorkou, které probíhají v prostorech ve
Vikýřovicích.

Kromě dopoledních hrátek pro děti různého věku, nabízíme i odpolední kurzy pro
starší děti bez přítomnosti rodičů – například kurzy vaření, pečení, tvoření nebo
angličtinu.

Široké veřejnosti jsou také k dispozici
naše poradny – Psychologická (krizová)
poradna, Logopedická poradna, Výživová
poradna a nově Homeopatická poradna.
Pokud potřebujete radu či odbornou pomoc, neváhejte se obrátit na naše poradny.
Konzultace jsou zdarma.
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V neposlední řadě Rodinné centrum Vikýrek z.s. provozuje půjčovnu pomůcek
pro miminka – k dispozici máme např.
monitory dechu, kojenecké váhy, odsávačky mléka a další pomůcky nejen pro
novopečené maminky.
Dále vedeme půjčovnu knih pro dospělé
a děti a také máme půjčovnu dětských
atrakcí – k dispozici máme skákací hrady, venkovní hry pro děti, bublinkovač,
trampolínku, bazének s kuličkami a další
atrakce.
Veškeré informace o naší nabídce, chystaných akcích a aktivitách naleznete na
www.vikyrek.cz. Aktuální dění, důležité
informace a fotky zveřejňujeme také na
našem facebookovém proﬁlu – Rodinné
centrum Vikýrek.
Všem dětem i rodičům přejeme pohodový
vstup do nového školního roku a budeme
se těšit na všechny návštěvníky.

Ze života dobrovolných spolků
Výstava ČSCH
ZO Rapotín 2022
Ve dnech 13. a 14. srpna naše Základní
organizace Českého svazu chovatelů Rapotín uspořádala výstavu králíků, drůbeže,
holubů, exotů. Výstava, která se konala
pod záštitou obcí Rapotína, Petrova nad
Desnou a Vikýřovic, proběhla u Obecního úřadu v Rapotíně při příležitosti oslav
obce Rapotína.
Při prohlídce výstavy mohli návštěvníci
zhlédnout zvířata od místních chovatelů
a ostatních chovatelů okresu Šumperk, Jeseník a Bruntál.
V expozici králíků bylo vystaveno 113
kusů celkem 18 plemen, v expozici drůbeže bylo vystaveno 39 ks 9 plemen a v expozici holubů bylo vystaveno 100 ks 20 plemen. Okrasné ptactvo velkých exotů bylo
vystaveno v krásné nově zhotovené dřevěné
voliéře a drobní exoti byli vystaveni ve třech
nových kovových voliérách a v jednotlivých klecích. Dále byla vystavena expozice
králíků „Tedy“, která zaujala hlavně mladší
generaci.
Z našich chovatelů vystavovali Bíba Matouš MCH, Bíba Matěj MCH, Cikryt Miroslav Cikrytová Alena MCH, Donné Jiří,
Ing. Flašar Jan, Kouřil Petr MCH, Kristek
Jiří, Krušinský Libor, Lovich Miloš, Rais
Jiří, RNDr. Štefan Petr, Švarc Rostislav,
Vrba Rudolf, Zedník Jiří, Spáčilová Blanka, Spáčilová Irena.
Níže u vedení naši chovatelé získali
čestné ceny:
Krušínský Libor, Lovich Miloš, Švarc
Rostislav, Vrba Rudolf, Donné Jiří, Ing.
Flašar Jan, Kristek Jiří, Zedník Jiří, Cikrytová Alena MCH, Rais Jiří, Bíba Matouš
MCH, Bíba Matěj MCH
Vítěznou cenu v kategorii Holub
(Prácheňský káník) získal Jiří Kristek.
Ceny předal starosta obce Rapotín Mgr.
Bohuslav Hudec.
Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení a bohatá tombola. Děkujeme všem
chovatelům za obeslání výstavy a blahopřejeme oceněným chovatelům.
Za zorganizování a zabezpečení výstavy
patří poděkování všem členům a dobrovolníkům, kteří se zasloužili o zdárný
průběh celé výstavy, a také patří obecním
úřadům Rapotín, Petrov nad Desnou a Vikýřovicím za poskytnutí ﬁnanční podpory
a všem sponzorům.
Vážení přátelé, události dnešní doby i z chovatelského pohledu změní naše myšlení,

snad si budeme vážit domácí produkce a podporovat rozvoj chovatelství. Doufám, že
letošní výstava splnila vaše očekávání a odcházeli jste spokojeni.
Kristek Jiří

Kurz

Cvičitelka

Termín konání

Zahájení

Zdravotní cvičení
pro seniory

Marie Zlámalová

Pondělí 15:30 - 16:30

12. 9. 2022

Trampolínky

Kateřina Ščučková

Středa 18:00 - 19:00

7. 9. 2022

Tělocvična – fitness sál

400 Kč/10 lekcí

Kalanetika

Šárka Brhelová

Čtvrtek 18:00 - 19:00

15. 9. 2022

Sportovně – společenské
centrum

400 Kč/10 lekcí

Kontakt – Marie Zlámalová, tel. 608 606 982
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Místo konání

Kurzovné

Sportovně – společenské
100 Kč/osoba/rok
centrum

Ze života dobrovolných spolků
FBC Vikýřovice
4 x 4 metry, přidali branku a dva mantinely a všechny děti si
mohly vyzkoušet střelbu na branku, slalom s míčkem i samotnou hru. Mezitím probíhal rozhovor s rodiči, kdy se dozvěděli všechno potřebné, co chtěli vědět, aby jejich dítě mohlo
chodit hrát ﬂorbal. Každé dítě si odneslo něco na památku a rádi
je všechny v září uvidíme v tělocvičně.
Družstvo starších žáků trénuje už od začátku srpna, protože jsme
je přihlásili do Olomouckého přeboru starších žáků a první turnaj v této soutěži je čeká už koncem září. V srpnu si vyzkoušeli
své dovednosti při hře v přátelském zápase s dorostenkami
z Asperu Šumperk. Zápas jsme těsně o jeden gól prohráli. V září
před prvním turnajem máme naplánovaný další přátelský zápas.
Tentokrát se staršími žáky Asperu Šumperk. V měsíci říjnu odehrajeme domácí turnaj Olomouckého přeboru, ale hrát budeme
v MSC v Libině, protože ve Vikýřovicích je malá tělocvična.
Na konci června a znovu začátkem září jsme v tělocvičně přivítali žáky základní školy Vikýřovice, kterým jsme představili
ﬂorbal, ukázali jim základní práci s ﬂorbalkou a míčkem, něco
málo z rozcvičky a pak v týmech soutěžili. Někteří už u nás ﬂorbal hrají a další snad začnou hrát v příštích týdnech.
Od začátku září opět probíhají v tělocvičně u ZŠ Vikýřovice tréninky. Děti a elévové budou trénovat v pondělí od 16.00 do 17.30
hodin, mladší žáci, starší žáci a dorost každé pondělí od 17.30 do
19.30 hodin a čtvrtek od 16.30 do 17.30 hodin. Nové posily našeho týmu rádi uvítáme a všichni trenéři se na ně moc těší.

Poslední červencový týden jsme pořádali již 9. ročník ﬂorbalového tábora v místní tělocvičně. Tábora se zúčastnilo 24 dětí
z Vikýřovic a blízkého okolí a taky dvě naše kamarádky až ze
Slovinska a tři kamarádi z Irska. O děti se celý týden staralo
10 trenérů a vedoucích.
Tento ročník se nesl v duchu hesla „mistr ﬂorbalového míčku“.
První den byly děti rozděleny do čtyř družstev a pak se snažily získat body do táborové soutěže. A jelikož ﬂorbalový míček
má 26 dírek, musel každý splnit 26 úkolů, aby získal titul mistr
ﬂorbalového míčku. Celý týden se hrály různé hry, vyplňovaly
kvízy, soutěžilo se a hlavně se bojovalo o body a hrál ﬂorbal. Po
dvou letech jsme se taky ve středu vydali na výlet na Tulinku,
kde jsme si opekli špekáčky a večer přespali v tělocvičně. V pátek děti dostaly medaile, diplomy a sladké odměny a vůbec nebylo důležité, které družstvo vyhrálo, ale to, že jsme si to všichni
společně užili.
Doufáme, že se dětem na táboře líbilo a už se všichni těšíme
na příští rok. Velké poděkování patří všem trenérům a vedoucím, kteří se celý týden o děti vzorně starali, paní knihovnici
Havlíčkové a paní Bílkové. Akce proběhla za ﬁnanční podpory
Národní sportovní agentury a obcí Vikýřovice, Rapotín a Petrov
nad Desnou.
V polovině srpna se v Rapotíně konaly Rapotínské slavnosti.
V rámci slavností jsme uskutečnili nábor nových členů. Na
dětském hřišti jsme na trávníku sestavili naše plastové hřiště

Silvie Cikrytová
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Ze života dobrovolných spolků
TJ S

V
V červenci proběhlo třídenní soustředění dorostu a starších žáků
v penzionu Brněnka ve Velkých Losinách, kde hráči těchto týmů
zdokonalovali své dovednosti a nabírali fyzickou kondici před
novou sezónou.
V srpnu proběhlo třídenní soustředění, tentokrát hráčů přípravek,
které se uskutečnilo v obci Loučná nad Desnou v penzionu Gól.
Hráči přípravek také zdokonalovali své dovednosti a v rámci přípravy navštívili horní nádrž elektrárny Dlouhé stráně.

Tak nám odstartovala nová fotbalová sezóna a s potěšením můžeme oznámit, že po dlouhé době máme zástupce Vikýřovic ve
všech kategoriích. Fotbalovou sezónu budou v letošním roce reprezentovat mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci, dorost
a muži. Mládežnická družstva nastoupí v šumperském okresním
přeboru a družstvo mužů bude nastupovat v olomoucké krajské
soutěži 1. B třídy. V družstvu mužů se začaly objevovat nové tváře
a konečně se nám daří omladit tým, který je perspektivní i do následujících ročníků. Radost nám dělají mládežnická družstva, kde
se i nadále osvědčuje dobrá práce trenérů a mládežnická základna
nám přibývá. Zájemce o fotbal v našem klubu samozřejmě přivítáme a nábor stále probíhá během tréninků jednotlivých kategorií.
Neváhejte kontaktovat naše trenéry.

Plánované akce TJ Sokol Vikýřovice:
Do začátku listopadu budou probíhat soutěžní utkání jednotlivých kategorií. Aktuální výsledky a statistiky naleznete na našich webových stránkách, kde postupně vše doplňujeme.
V podzimní části proběhne školení trenérů mládeže. Dále máme
v listopadu naplánované soustředění mladších žáků v obci Pusté
Žibřidovice.
V plánu máme také zakoupení nového záznamového zařízení
k nahrávání utkání našich družstev, které bude sloužit nadále
k metodické činnosti při tréninku mužů i mládeže.
Závěrem bych chtěl poděkovat trenérům za jejich čas trávený ve
prospěch našeho klubu, hráčům a jejich rodinám za trpělivost. Děkujeme sponzorům, obci Vikýřovice, Olomouckému kraji a NSA
za jejich podporu nejen v tomto roce. Samozřejmě poděkování patří i fanouškům, kteří za námi stojí i v dobách, kdy se nám nedaří.

Akce TJ Sokol Vikýřovice
V červnu na fotbalovém hřišti proběhl sportovní den a turnaj
mládeže u příležitosti 75. výročí založení klubu. Po turnaji mládeže se představily i děti SDH Vikýřovice s hasičským útokem.
Odpoledne proběhlo utkání mužů proti fanouškům Vikýřovic.
Ve večerních hodinách vystoupila hudební skupiny Sammael.
V červenci se na fotbalovém hřišti odehrál beneﬁční turnaj mužů
na podporu Šimonka Grepla. Na akci pod názvem Srdce pro Šimonka bylo vybráno ve spolupráci s nadací Děti dětem celkem
41 999 Kč. Ještě jednou děkujeme všem, kdo touto formou projekt podpořili.

Tým TJ Sokol Vikýřovice

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 Plesníková, Mgr. Danuše Jílková,
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