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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
jelikož nemáme v obci dostatečné prostory pro uspořádání
pravidelného informativního setkání s občany, rozhodli jsme se
Vás seznámit s hospodařením obce, činností místních spolků a jinými zajímavostmi uplynulého
roku 2016 prostřednictvím bulletinu, který právě držíte v ruce.

Uvnitř tohoto vydání:
Úvodní slovo starosty

2

obce
Rekonstrukce Sochy sv.
Jana Nepomuckého

4

Zpráva o činnosti spolku
Dobrovolných hasičů

7

TJ Sokol Říkovice v roce
2016

12

Tenisový oddíl v roce 2016 17

Vánoční běh 2016

19

Tříkrálová sbírka

21

Otevírací doba

22

Vlakové spojení s Přerovem

23

V řeči čísel, rozpočet naší
obce pro rok 2016 byl místním
zastupitelstvem projednán a odsouhlasen ve výši 4 926 000 Kč.
Konečná suma, se kterou obec v
loňském roce hospodařila, pak
byla celkem 5 812 000 Kč. Toto
navýšení způsobily dotace na
konkrétní akce a mírné zvýšení
našich daňových příjmů.
Z dotačních programů jsme
realizovali opravu části místní
komunikace za ,,Humny”. Opravu této silnice provedla firma
Swietelsky, která zvítězila ve vypsané soutěži s částkou 728 tis.
Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo tuto stavbu dotací
364 tis. Kč.
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Zrestaurovala se se socha sv. Jana Nepomuckého, která stála
105 tis. Kč, přičemž na tuto opravu byla z Ministerstva kultury
získána dotace ve výši 94 tis. Kč. Byla dovybavena jednotka SDH
nákupem elektrocentrály za 42 tis. Kč s dotací Olomouckého kraje
21 tis. Kč. Další náklady byly rozděleny na realizaci rozšíření tanečního parketu v parku a nové venkovní osvětlení za 104 tis. Kč,
položení dlažby u vchodu na hřbitov za 43 tis. Kč, výstavbu pergoly a dláždění ve sportovním areálu za 54 tis. Kč a koupi stodoly
přilehlé k parku za 293 tis. Kč.
A co nás čeká v letošním roce? Investice jsou naplánovány v
návaznosti na rozpočet obce. Prvořadým úkolem je vybudování kanalizační větve v obci (místní část Humnačka). Dalším záměrem je
vybudování chodníku podél cesty ke hřbitovu. Projekt je zpracován, řeší se výkup části pozemku pro tento záměr a pro oba projekty též vhodný dotační program. Souběžně s touto stavbou bude
provedena vodovodní přípojka pro potřeby hřbitova. Je rovněž plánováno dokončení zámkové dlažby v parku kolem pavilonku.
Z důvodu zvýšené nákladovosti na stočném jsme byli donuceni navýšit cenu za stočné pro občany na 20,-Kč/m3 (skutečný náklad stočného je 29,-Kč/m3). Musím též upozornit a dál žádat
všechny majitele psů, aby při procházkách se svými miláčky nenechávali zaneřáděné místní komunikace a chodníky, které mají
sloužit nám všem! V obci jsou k tomuto účelu rozmístěny odpadkové koše s pytlíky! Děkuji za pochopení. Na závěr bych rád ještě připomenul, že v roce 2016 jsme v naší obci přivítali 14 nově narozených občánků.
Radomír Možiš, starosta obce
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Rekonstrukce sochy sv. Jana
Nepomuckého
Nejstarší památka naší obce – socha sv. Jana Nepomuckého
se v roce 2016 dočkala výrazné opravy. Odborný zásah na soše na
základě schválené restaurátorské nabídky provedla restaurátorka
BcA. Andrea Havlíčková. Připomeňme si krátce loňskou opravu a
také historii této vzácné památky.
Toto kvalitní barokní dílo bylo na zakázku pánů Jana Václava a
Jana Viléma Říkovských vytvořeno
v roce 1719, jak je možné přečíst si
v kartuši umístěné na přední straně podstavce. Nápis na jeho zadní
straně pak vypovídá o tom, že socha byla v roce 1797 renovována
kroměřížským sochařem a kameníkem Janem Felixem Ležatkou. Až
do roku 2000 stála socha na sever
od obce u polní trati, která byla dle
ní pojmenována jako U sv. Jana.
Při restaurování v roce 2000 byla
pak socha přemístěna do zastavěné
části obce, konkrétně na pozemek
bývalého hřbitova před domem č.
p. 113. Od roku 1958 je Nepomuckého socha památkově chráněna.
Dnes je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
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Světcova socha je vytesána z jemnozrnného pískovce
maletínského typu. Celé sochařské dílo osazené na čtyřbokém zdobeném podstavci stojícím na schodišťových stupních
měří přibližně 4 metry.
Jan Nepomucký je oděn v kanovnickém rouchu. Další ze
světcových typických atributů - krucifix, který by měl držet, se
však na této soše spolu s většinou Nepomuckého levé ruky nedochoval. V průběhu let přišel Nepomucký rovněž o nos a poničeny
byly i prsty jeho pravé ruky. Vlivem počasí, především pak kvůli
povětrnostním vlivům, došlo v minulosti k silné erozi kamene a
dříve opravovaných částí. Značnou část povrchu navíc pokryly
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mechy a lišejníky, přičemž hrozila další degradace této památky.
Restaurátorka Andrea
Havlíčková pracovala na opravě
sochy od června do září roku
2016. Během restaurování sochu s pomocí kartáčů, špachtlí a
biosanačních prostředků nejprve mechanicky očistila. S použitím organokřemičitanů následně provedla konsolidace zvětralých částí kamene a s pomocí
buničinové drti kámen odsolila.
Po čištěním vodou následovalo
odstranění starých tmelů, načež restaurátorka provedla plastickou retuš spár, prasklin a některých chybějících částí. Restaurátorka domodelovala též Nepomuckého dříve uražený nos. Tmelená
místa a skvrny následně barevně zaretušovala. Nakonec sochu
ošetřila biocidními a hydrofobizačními prostředky.
Celková částka spojená s opravou sochy byla vysoutěžena na
částku 105 000 Kč. Ministerstvo kultury poskytlo na opravu této
nemovité kulturní památky skrz program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností obci
Říkovice finanční příspěvek ve výši 94 000 Kč. Socha sv. Jana Nepomuckého, jež zdobí naší obec, tak může důstojně vyhlížet rok
2019, kdy oslaví 300 let od svého vzniku.
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Zpráva o činnosti spolku
Dobrovolných hasičů

Vážení čtenáři,
byl jsem osloven, abych Vám touto cestou shrnul a popsal
uplynulý rok 2016 z pohledu dobrovolných hasičů v naší obci. Informace, které zazněly v uších našich členů na valné hromadě se
tak dostanou k ostatním občanům naší obce. Náš sbor prokazuje
během roku pestrou činnost, ať už na poli pracovním, soutěžním,
zábavném ale i zásahovém. Vybraní členové zainteresovaní do organizace většiny naší činnosti tak věnují svůj osobní čas
k zachováním našich tradic, výchovné činnosti naší mládeže, nebo
opravou a úpravou techniky, která slouží pro minimalizaci následků nešťastných chvil, která nás dodnes potkaly.
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Při této činnosti spolupracujeme nejen s obecním úřadem,
ale i s ostatními složkami v obci, dokonce i s myslivci vlkošského
spolku Olšina. A tím začal loňský rok. Se zástupci tohoto spolku
naše omladina nakrmila lesní a polní zvěř při krásné zimní procházce. K udržení tradic v obci jsme v únoru povodili medvěda a
snad pobavili všechny dobré lidi, co nás přivítali a občerstvili při
tomto náročném putování vesnicí. Začátkem dubna jsme se jako
každoročně rozloučili se zimou, když naše mládež za zvuku píšťalek a bubínku vynesla a zapálila Moranu.

V červnu jsme se v místním parku snažili pro naše nejmenší
občánky uspořádat tradiční dětský den a myslím si, že hojná
účast a kvalitní soutěžní stanoviště opět potvrdily oblibu nejen u
místních, tak i přespolních dětí.

Zpravodaj obce Říkovice

Stránka 9

V červenci jsme s mladými hasiči rozbili tábor v chatové oblasti Rusavy, kde již třináctým rokem okupujeme stanový kemp a
utužujeme nejen tělo a ducha, ale i kolektiv. V měsíci září jste
mohli ochutnat gulášové variace místních i přespolních odvážlivců, kteří své kuchařské umění rádi doplňují o soutěžního ducha a
měří síly s ostatními o putovní vařečku.

V říjnu jsme ve večerních hodinách osvítili dědinu lampionovým průvodem s cílem uctění památky založení Československého
státu. Konec roku pak uzavírá hranický bazén, kde se naše mládež
vyblbne a po tom náročném roce umyje a na výroční valné se pak
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nad talířem chutného guláše pochválíme, že vše co bylo naplánováno, hezky klaplo. Všechny tyto akce patří k pevným bodům plánu na další rok, takže pokud vám něco uteklo, nevěste hlavu.

Hasiči spolu s historickou lokomotivou, která na nádraží v Říkovicích přijela 7. listopadu a momentka z lampionového průvodu konaného při uctění památky založení
Československa, 28. října.
FOTO: Vojtěch Přívětivý

K činnosti našeho spolku patří samozřejmě i soutěže a prezentování tak našich barev mezi ostatními obcemi. Nejvíce kilometrů naježděných s úmyslem urvat nejlepší příčky má naše
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omladina. S naší nestárnoucí a do krásy kvetoucí Avií tak navštívili Kyselovice a Henčlov, kde se běhají štafety dvojic a 4x100 metrů, dvoudenní maraton disciplín ve Skaličce, požární útoky ve
Staré Vsi na hodech a v Bochořském klání o bochořskou sovu.
Soutěžní rok pak uzavírá přespolní běh s disciplínami jako střelba
ze vzduchovky apod. ve Vysoké na Hranicku. Naši dospělí ve stínu svých nástupců tak pokulhávají s účastí na noční soutěži
v Horní Moštěnici a okrskové soutěži v Beňově. Jako starosta sboru jsem pak na rozpacích z útlumu soutěžního nadšení našich žen.
V tomto případě pak apeluji na všechny dámy, které by si chtěly
vyzkoušet, jak se drží pořádná hadice, tak vrata naší zbrojnice
jsou kdykoliv dokořán a tréninkové montérky nachystané v šatně.
Na poli zásahovém musíme poděkovat svatému Floriánovi,
že se nám vyhnul jak požár, tak povodně a naše siréna tak houká
jen při měsíčních zkouškách.
Během roku ač se to zdá už příliš, naši členové ještě stihli
povinná školení velitelů, strojníků, spojařů, zdravotníků, vedoucích mládeže a preventistů PO a při brigádách se snažili uklidit a
opravit, co se tvářilo pohozeně či pokaženě.
Rok 2017 je již v plném proudu a věřím, že uteče rychle tak
jako ten minulý a těším se, že zase nad talířkem guláše zhodnotím kvalitu zorganizování všech akcí k pobavení občanů naší vesnice.
Ing. Radomír Vlach
starosta SDH Říkovice
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TJ Sokol Říkovice v roce 2016
Fotbalový oddíl vyvíjel v roce 2016 pestrou činnost. Říkovští fotbalisté se podíleli na pracovních brigádách, pořádali zábavné akce a reprezentovali naši obec v okresních soutěžích. Ve zdejším oddíle spadajícím pod Fotbalovou asociaci České republiky
(FAČR) bylo v roce 2016 zaregistrováno celkem 50 členů, z nichž
35 představovali hráči „A“ týmu a funkcionáři a zbývajících 15
tvořili starší žáci. V roce 2016 došlo ke změně názvu našeho oddílu. Dle nařízení z FAČRu jsme se z Tělocvičné jednoty Sokol Říkovice (TJ Sokol Říkovice) přejmenovali na Sportovní klub Říkovice
zástupný spolek (SK Říkovice z.s.).

Fotografie týmu mužů v roce 2016. V první řadě zleva doprava: trenér Josef Jurečka, Radim
Čierný, Lukáš Džuga, Ondřej Vojtko, Vít Jurečka, Miloš Pacek. Druhá řada zleva doprava: Jakub Pitner, Martin Bouchal, Martin Holub, Tomáš Urban, Radomír Bednarský, pokladník Michal Nesvadbík, Milan Barták, Martin Krejčíř a Petr Bezděk.
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Týmu mužů, který dohrával jarní část sezóny 2015/2016 ve
skupině A III. třídy, se na jaře po výsledkové stránce příliš nedařilo. Fotbalisté Říkovic se nakonec umístili na poslední, 9. příčce.
Včetně nástavbové části nasbírali muži 16 bodů za 4 vítězství, 4
remízy a 16 proher se skóre 37:75. Lépe si na jaře vedli naši starší
žáci, kteří bojovali se soupeři ve skupině A okresním přeboru. Žáci
nakonec obsadili sedmou pozici z deseti zapsaných týmů, přičemž
získali 18 bodů za 5 výher, 3 remízy a 10 proher se skóre 42:58.

Příznivěji je prozatím rozehrána nová sezóna 2016/2017.
V průběhu podzimu muži nasbírali 22 bodů za 7 výher, 1 remízu a
5 proher a s aktivním skóre 29:20 jsou před startem jarní části na
4. pozici z 10 mužstev. Žákům se na podzim podařilo jednou zvítězit, dvakrát remizovat a šestkrát byli poraženi, takže s 5 body jsou
zatím na 8. místě z 10 týmů.
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Kromě odehrání soutěžních a přátelských utkání uskutečnil
fotbalový oddíl jak v roce 2016, tak i letos na jaře tradiční soustředění, jehož se zúčastnila obě naše družstva. Od 10. do 13. března
2016 se konalo fotbalové soustředění na Rusavě, kterého se účastnilo 12 mužů a 12 členů žákovského oddílu. Letos od 23. do 26.
února 2017 pak naši muži a žáci absolvovali společné soustředění
v Roštíně, kde se jako vždy běhalo, posilovalo a sportovalo, přičemž zbyl čas i na nezbytné utužení kolektivu.

V roce 2016 pořádal náš fotbalový oddíl rovněž akce pro děti
a mládež. V květnu a srpnu se fotbalisté zapojili do pořádání dvou
tanečních zábav v místním parku, kde nejen pro mladé zahrál DJ
Mádr. V září zorganizoval oddíl drakiádu. Tato akce potěšila především zúčastněné děti, které si kromě pouštění draků mohli prohlédnout i přehlídku a ukázku letadel pana Sotorníka a jeho přátel.
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Další z akcí, na které se v loňském roce fotbalisté podíleli,
bylo pálení čarodějnic. Počasí i tentokrát vyšlo a rodiče a přibližně
40 dětí si tak mohlo užít i soutěž o nejkrásnější čarodějnici.
Z organizátorů patří velký dík především Soni Pitnerové.
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Z akcí pořádaných fotbalovým oddílem uzavřel uplynulý
rok 2016 čtvrtý ročník vánočního jarmarku. Na této akci se příchozí mohli mimo jiné zahřát punčem, koupit si kapra nebo
ochutnat připravený guláš či nejrůznější zabíjačkové pochutiny. I
při -5°C se akce vydařila a skoro vše nabízené zboží a jídlo se
prodalo. Největší zásluhu na úspěchu tohoto podniku měli především Dušan Pitner, Monika Durdíková, Michal Nesvadbík, Ondřej Jurečka, Jaroslav Mlčák a Alois Pospíšil, kterým patří velký
obdiv za to, že během tří dnů vše připravili a v průběh jarmarku
byli v šatnách a na hřišti od rána do večera.
V letošním roce prožívá náš fotbalový klub šedesáté výročí
od založení organizované kopané v Říkovicích. Klub oslaví toto
výročí 17. června, kdy naše družstvo přivítá v posledním kole
okresní soutěže na domácím hřišti soupeře z Křenovic. Před večerním zápasem mužů sehrají exibiční zápasy rovněž naši žáci a
výběr veteránů. Starší žáci vyzvou v 13:00 tým KMK Přerov a
stará garda se v přátelském utkání utká od 14:30 s týmem z Vlkoše. Po odehrání všech těchto zápasů uspořádají fotbalisté na
místním hřišti taneční zábavu. Po celý den bude k dispozici bohaté občerstvení, vodní fotbal, skákací hrad a soutěže o ceny.
Všichni jsou srdečně zváni.
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Tenisový oddíl v roce 2016
Tak jako pokaždé začal nový tenisový rok úklidem kurtů.
Početná skupina tenistů se již potřetí vydala 18. – 20. února spolu
s oddílem Malé kopané na třídenní soustředění ve Valašské Bystřici. Soustředění se vydařilo, počasí nádherné. Účastníci si zocelili zdraví (i ledviny) a soustředění se obešlo bez úrazu. Jako každý
rok byla zahájena pravidelná dopolední nedělní utkání čtyřher.
Rozšířena byla utkání na večery páteční, jako příprava na víkend.
Proběhl jarní sběr šrotu. První tenisový turnaj čtyřher proběhl 18.
června 2016 za účasti pěti dvojic. Zvítězilo mládí – Lukáš Zahradník a Tomáš Vlach.
Léto roku 2016 bylo pro tenisový oddíl náročné, protože zajišťoval hody, které vyžadují důkladnou přípravu. Již měsíc dopředu nacvičovalo 12 členů oddílu baletní vystoupení „Labutí jezero“.
Nově již v pátek bylo v parku promítáno letní kino. Sobota byla
vyplněna dopoledne turnajem v nohejbalu. Překvapením bylo vítězství trojice L. Rotrekl, K. Kozáček a T. Vlach. Večer proběhla
taneční zábava – hrála Esmeralda, počasí se vydařilo a hojná
účast naplnila pokladnu pořadatele. Neděle se příliš nevydařila,
když od 15. hodin odpoledne nepřetržitě pršelo. Neuskutečnilo se
tak očekávané baletní vystoupení tenistů.
Najít termín pro pořádání turnaje nebylo možné. Jednak
kvůli akcím pořádaným jinými organizacemi, ale též kvůli účasti
na gulášfestu a každoročním ukončení prázdnin. „Ukončení
prázdnin“ dne 28. srpna bylo nabité programem. Již v pátek bylo
promítáno letní kino. Sportovní soutěže přilákaly do místního
parku spoustu dětí. Současně vozil děti po obci vláček Pacifik. Dě-
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ti i rodiče akci velmi chválili. Ozdobou bylo vystoupení tenistů na
choreograficky výtečně připravené baletní provedení „Labutího jezera“, přičemž hlavní zásluha za to patří Petru Otáhalovi. Vystoupení navíc okořenily i slušivé baletní kostýmy. Na podzim tenisté
nezaháleli a probíhala pravidelná nedělní utkání čtyřher. Proběhl
druhý sběr šrotu, který se vydařil lépe než jarní. V říjnu tenisté
zavítali do vinného sklípku. Dne 10. října pak konečně došlo na
závěrečný tenisový turnaj „O putovní pohár J. Jurečky“. Turnaj
ovládl klan Vlachů, když zvítězili Miroslav Vlach starší a Tomáš
Vlach. V prosinci se sportovní činnost přesunula do haly v Břestu.
František Pěcha

Účastníci tenisového turnaje „O putovní pohár Josefa Jurečky“
FOTO: Marcela Vlachová
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Vánoční běh 2016

Na Štědrý den, 24. prosince 2016 se v naší obci uskutečnil 1.
ročník Vánočního Říkovského běhu. Nejednalo se o žádný závod.
Šlo především o to odreagovat se při všudypřítomném vánočním
shonu, a udělat přitom i něco pro své zdraví.
Tuto akci inicioval trenér našeho žákovského fotbalového
družstva, Ladislav Duda, kterého při organizaci podpořili i další
členové fotbalového oddílu. Zúčastněných běžců bylo okolo třiceti od malých dětí a žáků, až po dospělé. K akci se navíc přidal i zkušený vytrvalec, pan Tomíšek. Zázemí s občerstvením bylo přichystáno ve fotbalových šatnách, u kterých byly účastníkům před startem podány základní informace a proběhla zde i krátká rozcvička.
Běžci v chladném dopoledni proběhli humny a zamířili okolo hřbitova až do Žalkovic, k mostu přes Moštěnku a zpět. Nejrychleji si
s touto asi 5,5 km dlouhou trasou poradil Tomáš Vlach, který do
cíle dorazil za zhruba půl hodinu.
Během celé cesty
běžce kontrolovalo doprovodné vozidlo, které bylo
připraveno pro případ, že
by někomu došly síly nebo
se snad na náledí zranil.
Nikomu se naštěstí nic
nestalo a všichni v pořádku dorazili do cíle.
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V cíli byli všichni účastníci obdarováni sladkou odměnou a
obdrželi památeční diplom. K dispozici byl horký čaj a svařák,
který připravila Monika Durdíková.

Po krátkém posezení v šatnách si všichni přítomní popřáli
veselé Vánoce a bohatého Ježíška, načež se každý vydal trávit zbytek svátečního dne domů. Organizátory mile překvapila hojná
účast této spontánní akce, která se ku spokojenosti všech náramně
vydařila. Díky proběhnutí se všichni zúčastnění jistě dobře připravili na večerní odměnu v podobě bohaté štědrovečerní večeře.
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Tříkrálová sbírka 2017

Od 2. do 13. ledna 2017 proběhla v Česku tradiční Tříkrálová
sbírka určená na podporu Charity České republiky. Do této každoroční sbírky se stejně jako v minulých letech zapojili i občané z naší obce, jež spadá pod Oblastní charitu Přerov. Říkovicemi prošli
malí koledníci vedení paní Vlachovou. Díky štědrosti místních se
jim v naší obci podařilo vybrat 12 743 Kč. Celkem bylo během letošní sbírky na Přerovsku vybráno 848 146 Kč. To je o více než
50 000 Kč více než v loňském roce, kdy koledníci vykoledovali
794 590 Kč. Do sbírky v roce 2016 se občané Říkovic zapojili přispěním 8 213 Kč.
Z částky, která byla v loňském roce vybrána, obdržela
278 106 Kč Arcidiecézní charita Olomouc. Oblastní charita Přerov
pak zbývajících 516 484 Kč přerozdělila na pomoc u nás i
v zahraničí. Na přímou pomoc lidem a rodinám v nouzi bylo vyhrazeno 80 000 Kč, 90 000 Kč připadlo na pořízení kompenzačních pomůcek určených k péči o umírajících, za 150 000 Kč byl pořízen
automobil pro Charitní ošetřovatelskou službu, 10 000 Kč bylo zasláno jako podpora hurikánem zasaženému Haiti a zbývající částka 186 484 Kč byla využita k podpoře dalších služeb přerovské
charity.
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Otevírací doba
Obecní úřad - úřední hodiny
Pondělí, Středa ……………… 9:00 - 11:30 a 14:00 - 17:00

Pošta Říkovice
Pondělí, Středa, Pátek …………………….. 8:00 - 10:00
Úterý ……..……...……………………. ……. 14:00 - 16:00
Čtvrtek ……..……...…………………….…... 14:00 - 17:00
Sobota, Neděle …..……...…………………... Zavřeno

Potraviny Ivana Pospíšilová
Pondělí - Pátek …………………………….. 6:30 - 16:00
Sobota ……………………………………….. 7:00 - 10:00
Neděle ……………………………………….. 8:00 - 10:00

Praktický lékař MUDr. Radoslav Špalek - ordinační doba
Pondělí ………………………………………. 7:00 - 11:00
Úterý …………………………………………. 12:00 - 16:00
Středa, Pátek ...……………………………… 7:00 - 12:00
Čtvrtek ……………………………………….. 12:30 - 15:00
Mimo ordinační dobu vyšetření dle domluvy.
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Vlakové spojení s Přerovem
odjezd z Říkovic > příjezd do Přerova

odjezd z Přerova > příjezd do Říkovic

5:06 > 5:14

4:45 > 4:52

6:12 > 6:19

5:40 > 5:47

7:06 > 7:14

6:43 > 6:50 X

8:15 > 8:22

7:35 > 7:42

10:10 > 10:17

9:40 > 9:47

12:12 > 12:19

11:43 > 11:50

13:10 > 13:17 X

12:43 > 12:50 X

14:12 > 14:19

13:40 > 13:47

15:07 > 15:14 X

14:43 > 14:50 X

16:15 > 16:22

15:40 > 15:47

17:06 > 17:14 X

16:43 > 16:50 X

18:12 > 18:19

17:35 > 17:42

20:10 > 20:17

19:08 > 19:15

22:28 > 22:35

22:43 > 22:50

Legenda:
X - jede pouze v pracovní den

Jízdní řád je platný od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017
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