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Jménem koordinátorů pomoci uprchlíkům z Ukrajiny chci poděkovat všem dárcům z Vikýřovic a okolí za projevenou solidaritu a zapojení se do humanitární sbírky pro uprchlíky, kteří jsou ubytováni po rodinách v naší obci. Za dva dny jste přinesli obdivuhodné množství
oblečení, obuvi, ložního prádla, hygienických a dalších potřeb včetně hraček pro děti. K 13. březnu 2022 bylo v naší obci ubytováno
celkem 20 lidí, z toho 7 dětí. Postupně využívají možnosti vybrat si věci, které potřebují. Mnozí z nich si už našli práci. Děti půjdou do
školy. Děkujeme také všem, kteří přispěli ﬁnančně na speciálně zřízený účet pro ukrajinské uprchlíky. Finanční sbírka dál pokračuje.
Velký dík patří také za pohotovou spolupráci panu starostovi V. Mazánkovi, kulturní a sociální komisi a zastupitelům obce.
Michal Petratur, kazatel sboru BJB Vikýřovice

P
Ve dnech 11. a 12. března 2022 obec Vikýřovice ve spolupráci s kulturní a sociální
komisí uspořádala sbírku pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří jsou ubytováni v naší obci
v rodinách, které jim poskytly azyl.
Sešlo se velké množství šatstva, obuvi, hygienických a pracích prostředků, ručníků,
ložního prádla, hraček a dalších věcí.
Všem, kteří se do sbírky zapojili, upřímně děkujeme!
Koordinace výdeje věcí potřebným se ujal místní sbor Bratrské jednoty baptistů, Šumperská 272, Vikýřovice, který má přehled o uprchlících ubytovaných v naší obci v rámci
sboru, pomáhá jim při jednání na úřadech, zajišťuje dopravu a hledá vhodné zaměstnání.
Kdo by chtěl uprchlíkům pomoci i ﬁnančně, může tak učinit platbou na účet sboru BJB
Vikýřovice, číslo účtu 2002141594/2010 (Fio banka).
Jedná se o účet zřízený pouze pro pomoc lidem prchajícím z války.
Popř. je možno předat ﬁnanční obnos (proti potvrzení) kazateli sboru Michalu Petraturovi, tel. 732 242 892, který je po dohodě s vedením obce odpovědnou osobou pro
přerozdělování výpomoci uprchlíkům.
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Od 9. do 10.
a od 15. do 17. dubna
proběhne v Galerii Zámeček
výstava Velikonoce
na Zámečku.
V květnu se pak občané mohou
těšit na výstavu keramiky.
28. a 29. května se na Zámečku
uskuteční Výstava květin
a aranžování.

Jarmila Pospíšilová, Obecní úřad Vikýřovice

Hledáme ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny
Vzhledem k tomu, že do naší vlasti stále míří lidé prchající z války na Ukrajině, obec mapuje možnosti ubytování v naší obci i v domácnostech nebo nemovitostech občanů. Obecní úřad Vikýřovice se proto obrací na občany, kteří disponují volnou ubytovací kapacitou a byli by ochotni uprchlíkům z Ukrajiny ubytování nabídnout, aby se přihlásili na Obecním úřadě Vikýřovice, tel. 583 213 146,
mobil 607 244 027, e-mail: mazanek@vikyrovice.cz nebo pospisilova@vikyrovice.cz. Jedná se o ubytování na dobu neurčitou.
V současné době vláda jedná o ﬁnanční podpoře rodinám, které ubytování uprchlíkům poskytnou. Za Vaše nabídky děkujeme.
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S
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za svého psa, že tento
poplatek je splatný k 31. 3. 2022.
Tento poplatek je možno uhradit třemi způsoby:
1. Osobně na Obecním úřadě Vikýřovice v hotovosti nebo platební kartou.
2. Bezhotovostním převodem na účet obce číslo 1905613359/0800, variabilní symbol
je uveden na poštovní poukázce, která byla všem poplatníkům doručena v měsíci únoru
2022 do domovní schránky.
3. Poštovní poukázkou, která byla všem poplatníkům doručena.
Sazba poplatku: 200 Kč za jednoho psa.
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ZLINMARK DZ s.r.o.
Hviezdoslavova 1191/55a
627 00 Brno

MOST EV. Č. 44638-5 V EV. KM 40,955 K. Ú. VIKÝŘOVICE, NOVÝ MALÍN

01/2022

Mob.: +420725994691
Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
www.zlinmark.cz

Sociální okénko

Projekt: Dostupné sociální poradenství
Dnes na téma: Můj dodavatel energie ukončil

činnost, co mám dělat?

Kromě zdražování energií se také mnoho domácností potýká s ukončením činnosti dodavatele energie. V tomto případě automaticky
přecházejí zákazníci k dodavateli poslední instance (DPI), který má povinnost půl roku energie poskytovat, ale jeho ceny jsou často
pro zákazníky velice vysoké.
Pokud jste se ocitli v podobné situaci, doporučujeme najít si co nejdříve nového dodavatele energie. Dle statistik je stále mnoho osob,
kterým již brzy skončí dodávání energie přes DPI, ale nového dodavatele si ještě nezajistili. Pro mnoho z nás je složité se zorientovat
v nabídce dodavatelů energií, v jejich cenách a podmínkách dodávání energie.
Možná se změna dodavatele týká i Vás nebo někoho z Vašeho okolí. Je mnoho osob seniorského věku, které žijí samy ve svých domácnostech a vůbec nemusí tušit, že jejich dodavatel ukončil činnost.
Pokud se Vás změna dodavatele energie týká, ale nevíte, ke komu přejít, rádi Vám pomůžeme s hledáním vhodného dodavatele,
vyplníme i potřebné tiskopisy, a pokud to bude potřeba, zavezeme Vás i na pobočku k uzavření nové smlouvy.
Nemusíte za námi nikam cestovat, navštívíme Vás ve Vaší domácnosti.
Naše služby nabízíme občanům Vaší obce zdarma.
Evropská unie
Kontaktujte nás na tel. čísle: 722 970 171
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
nebo na emailu: poradenstvi@pontis.cz
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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 vychází 30. června 2022 (předem prosím zvažte,
v kterém čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

DUBEN

ČERVEN

Dušan Vladař 70 let

Božena Kernerová 86 let
Rudolf Klimas 70 let
Miroslav Šimek 82 let

KVĚTEN
Ludmila Miklišová 84 let
Věra Urbanová 95 let

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Požadujeme:
- ukončené úplné středoškolské nebo vysokoškolské
vzdělání – stavební směr podmínkou
- orientace v legislativě vztahující se k obcím, veřejným
zakázkám a ve stavebním zákonu včetně návazných vyhlášek
- občanská a morální bezúhonnost
- uživatelská dovednost práce na PC – Word, Excel
- řidičské oprávnění skupiny B
- schopnost jednat s lidmi
- iniciativa a samostatnost při řešení úkolů
- zkušenosti s realizací investičních akcí výhodou
- zkouška odborné způsobilosti ze stavebního zákona
výhodou, jinak absolvování ZOZ do 18 měsíců od vzniku
pracovního poměru

Obec Vikýřovice vyhlašuje na základě rozhodnutí Rady obce
Vikýřovice ze dne 28. 2. 2022 výběrové řízení na pracovní pozici

stavební a investiční technik
Místo výkonu práce: obec Vikýřovice, katastr obce Vikýřovice
Předpokládaný nástup: od 01. 06. 2022 – pracovní poměr na
dobu neurčitou (zkušební doba 3 měsíce)
Platové zařazení: dle zákona č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách, ve znění
pozdějších předpisů
Pracovní náplň:
- koordinace stavební činnosti v obci
- technický dozor investora při stavebních a investičních akcích
- řádné přejímání staveb, zajištění kolaudace
- zajištění podkladů pro výběrová řízení
na dodavatele stavebních akcí
- odpovědnost za plnění smluv o dílo
na investiční a neinvestiční akce
- spolupráce s projektanty při projektové
přípravě stavebních akcí
- řešení majetkoprávních vztahů
souvisejících se stavebními akcemi
- písemná vyjádření za obec pro Městský úřad
v Šumperku dle stavebního zákona
- vydávání rozhodnutí o sjezdech z místních komunikací
a rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací,
sepisování smluv o výpůjčce místních komunikací
- vedení stavebního archívu, odpovědnost
za uložení stavební dokumentace
- spolupráce při procesu pořizování změny územního plánu
- spolupráce při přípravě a realizaci protipovodňových opatření

K písemné přihlášce doložte:
- životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Bližší informace k pracovní pozici sdělí starosta obce Václav
Mazánek, tel.: 724 189 276.
Písemné přihlášky zasílejte na Obecní úřad Vikýřovice,
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice nejpozději do 4. dubna 2022
do 16.00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.
Václav Mazánek, starosta obce

3

Obec informuje / Ze života obce
Termíny svozu odpadů

Velkoobjemové kontejnery – harmonogram svozu
Od 09. do 11. května (pondělí – středa)

v dubnu až červnu

- ulice Sadová
- parkoviště před prodejnou NAZET
- u provozovny VERNER MOTOR– Strojní

Svoz komunálních odpadů:

od 11. do 13. května (středa – pátek)
- ulice Krátká
- u bývalé hasičské zbrojnice
- u bývalého sídliště VÚCHS (parkoviště)
- ulice K Desné

7. a 21. dubna, 5. a 19. května, 2., 16. a 30. června

Kompozitní obaly:
7. dubna

Biologicky rozložitelný materiál:

Odpadové hospodářství

Každý čtvrtek – vývoz hnědých nádob na BIO

Za sběr, svoz a likvidaci odpadů v roce 2021 zaplatila obec Vikýřovice
celkem 1 769 358 Kč. Na místních poplatcích za odpad bylo od
občanů vybráno 754 960 Kč. Z rozpočtu obec doplácela na odpadové
hospodářství 1 014 398 Kč. Od firmy EKO-KOM, a. s. obdržela obec
odměnu za třídění odpadu ve výši 385 821 Kč, od firmy ELEKTROWIN
a.s. 4 572 Kč a od firmy EKOLAMP s.r.o. 3 000 Kč.

Velkoobjemový kontejner na BIO – u nádraží – stálé stanoviště.

Nebezpečný odpad – harmonogram svozu

23. dubna (sobota)

08.00–08.20 hod. u STS
08.25–08.45 hod. u prodejny NAZET
08.50–09.10 hod. ulice Sadová
09.15–09.35 hod. ulice Okružní (před Okály)
09.40–10.00 hod. u prodejny KAUM PLUS
10.05–10.25 hod. bývalé sídliště VÚCHS
10.30–10.50 hod. hostinec Pod Trámky
10.55–11.15 hod. u bývalé hasičské zbrojnice
12.15–12.35 hod. ulice Rybářská
12.40–13.00 hod. ulice Krátká

Množství vyprodukovaného odpadu v obci za rok 2021 v tunách:
Papír

50,820

Kovy

3,130

Plasty

37,440

Oděvy

4,620

Sklo

37,390

Pneumatiky

0,195

BIO *

774,690

Jedlý olej a tuk

0,496
39,480

Železo a ocel

1,300

Objemný odpad
(kontejnery)

Nebezpečný
odpad

0,490

Komunální odpad
(popelnice)

*do BIO odpadů je zahrnuta i údržba zeleně v obci
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Terénní
služba a zimní
program
Armády spásy

SALÓN
ADÉLA

Centrum sociálních služeb v Šumperku již
druhým rokem nabízí spolupráci okolním
městům a obcím s řešením nepříznivé situace jejich občanů. V rámci registrované
sociální služby Nízkoprahové denní centrum nabízí terénní formu služby spočívající v dojíždění do potřebných lokalit
a nápomoc s řešením situací v současném
prostředí klienta. Jsou schopni zajistit doprovod k lékaři, na úřady, pomoc s vyřízením dávek, s vyřízením dokladů nebo
řešení zdravotního stavu.
V případě mrazivých nocí je možné využít služeb Noclehárny pro muže a ženy
v Šumperku, případně zimní program. Nabízí možnost přenocování v bezpečném
prostředí, polévku a čaj zdarma, zázemí
pro osobní hygienu, poradenství i duchovní podporu. Protože je kapacita zimního
programu omezena nebo klienti nemohou
dodržet nutná pravidla pro využití služby,
je možnost v nepříznivém počasí zapůjčit
na přenocování také jedno z nouzových
přístřeší, Iglou.

Dámské a pánské
ˇ
kadernictví
Mokrá pedikúra
Objednávky dle telefonické domluvy.

773 611 738
Adéla Mošelová

Provozovna: Sobotín 30, 788 16
(u zdravotního střediska)

PLACENÁ INZERCE

HLEDÁME
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www.dormerpramet.com
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Program bohoslužeb od Květné neděle
po slavnost Zmrtvýchvstání Páně včetně
Květná neděle 10. dubna 2022

9.00 hod. – mše svatá, žehnání ratolestí

Zelený čtvrtek 14. dubna 2022

19.00 hod. – mše svatá, připomínáme si Poslední večeři Pána Ježíše,
po mši sv. adorace v Getsemane do 20.30 hod.

Velký pátek 15. dubna 2022

15.00 hod. – křížová cesta
19.00 hod. – Velkopáteční obřady, po mši sv. bdění u Božího hrobu do 20.30 hod.

Bílá sobota 16. dubna 2022

08.00 až 14.00 hod. – otevřen kostel, bdění u Božího hrobu
08.00 – ranní chvály
20.00 hod. Velikonoční vigilie

Neděle velikonoční 17. dubna 2022

Slavnost zmrtvýchvstání Páně
9.00 hod. – slavnostní mše svatá, žehnání pokrmů

Pondělí velikonoční 18. dubna 2022
9.00 hod. – mše svatá

Sledujte, prosíme, změny pravidel pro shromažďování na bohoslužbách hlášené vládou.
Pamatujte také, že platí povinnost nošení respirátorů nebo zdravotnických roušek,
dodržování rozestupů a dezinfekce rukou po příchodu do kostela.
V každém případě jsme duchem s Vámi ve Vašich rodinách, modlíme se za Vás a přejeme,
abyste svátky prožili ve zdraví a v pokoji přes veškeré těžkosti. Přejeme hodně požehnání
a radosti. Kněží Římskokatolické farnosti Rapotín.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Rapotín.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Využijte závěrečný čas pro získání ﬁnanční podpory na nový tepelný zdroj výměnou za Váš starý kotel.
Možná ještě nevíte, že Olomoucký kraj
připravil zvýhodněnou dotaci na pořízení
nového kotle (případně tepelného čerpadla nebo plynového kotle) výměnou za
Váš stávající starý kotel, který již přestal
splňovat emisní normy.
Možná ještě nevíte, že dotace dosahuje
95 % pořizovacích nákladů (v maximální výši, například u kotle, 130 000 korun)
a že dotace je určena především pro důchodce a rodiny s dětmi, ale i pro další ža-

datele, kteří splní předepsané podmínky.
Měli byste vědět, že možnost předběžné
registrace zájemců o dotaci skončí pravděpodobně koncem března či na počátku
dubna tohoto roku. Na před-registraci,
která výrazně zvýší šanci všech, kteří tak
učiní, aby bezproblémově získali podporu, nezbývá moc času.
Dobrá zpráva je, že krajský úřad bude
i po uzavření před-registrace pokračovat obdobným způsobem až do srpna,
kdy kotlíková dotace definitivně končí.
Mělo by se tedy dostat na každého, kdo
o dotaci požádá.
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Další dobrá zpráva je, že výměna kotle
může v klidu proběhnout, až skončí topná
sezóna a bude opět teplo, protože pokud
o dotaci požádáte, na výměnu kotle dostanete nejméně ještě dva roky času k dobru.
Velmi dobrá zpráva je, že Olomoucký kraj
schválil možnost proplacení zálohy na
nové zařízení (kotel, tepelné čerpadlo)
a to ve výši 60 %.
Pokud by vám přišla vhod pomoc s výměnou starého kotle, prosím kontaktujte nás
na telefonním čísle 736 196 302 popřípadě se obraťte pro informace na e-mail:
katerina@kaueruvmlyn.cz.

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
M

Z

výcviku. Podvečery trávili plněním úkolů a soutěží v programu
Olympijské hry v Hynčicích.
Myslím, že letošní „lyžák“ se vydařil a už se těšíme na ten příští.
Sportu zdar!

Z

První snížek začátkem prosince nám přinesl do školky velkou radost. Děti vyběhly na školní zahradu a začaly vyšlapávat cestičky.
Kvalita sněhu byla přímo jak stvořená na tvoření koulí. A tak se kluci rozhodli, že postaví rodinku sněhuláků. Dokonce jim i vymýšleli
legrační jména. Děvčata také přidala ruku k dílu a na boby nakládala lopatami sníh. Ten pak přivážela ke sněhulákům a zpevňovala
koule a zdobila šiškami ze smrku.

Mgr. Lucie Sojková

L

I v lednu jsme si užívali zimních radovánek – bobování. Vyzkoušeli jsme si různé pokusy se sněhem a vodou – jak sníh taje,
jak může voda zmrznout, pozorovali jsme rozpouštění vodových barviček ve sněhu. Povídali jsme si také i o nebezpečných
úrazech na sněhu a ledu a jak jim můžeme předejít. Nezapomněli jsme ani na hladové ptáčky a pověsili na stromek vlastnoručně
vyrobená krmítka se spoustou ptačích dobrot.
Na přelomu února a března se přihlášené děti zúčastnily Lyžařské
školičky ve Ski areálu Přemyslov. I přes počáteční obavy a strach
některých z dětí byla vidět jejich snaha a po pěti dnech i velký
pokrok a úspěch. V pátek byl kurz zakončen závodem v maskách,
byli pozváni i rodiče všech zúčastněných dětí.

P

Po dvouleté odmlce jsme se letos konečně mohli vydat na lyžařský
výcvik. Lyžařský kurz probíhal po jarních prázdninách v termínu
od 28. 2. do 4. 3. 2022 současně v Hynčicích pod Sušinou a nově
i na Přemyslově. Část žáků tedy každý den na Přemyslov dojížděla. Sněhové podmínky byly výborné, většinu týdne nám krásně
svítilo sluníčko a obloha byla bez mraků. Každé ráno se pozitivně
naladění a zkušení instruktoři ujali našich žáků a po celý týden
zdokonalovali jejich lyžařské dovednosti. Poměrná část žáků byla
ihned zařazena mezi nejlepší skupinu lyžařů. I tento rok však někteří žáci stáli na lyžích poprvé. Navzdory tomu jsme se po tomto
sportovně stráveném týdnu ve zdraví vrátili. Poslední den byl zakončen karnevalem v maskách, který si všichni náležitě užili.

Radmila Beranová

L

Mgr. Blanka Gabrišková

Z

Z

,

,

:

Po vánočním čase jsme se všichni těšili na zimní radovánky. Příroda
nás bohužel neobdarovala dostatkem sněhové nadílky a tak jsme si
hry na sněhu v rámci možností náramně užili. To nás ale neodradilo
a zasportovali, vyráběli, zpívali a tvořili v MŠ. Děti sypaly ptáčkům
zrníčka do krmítka na školní zahradě, naučily se, že v zimě musíme
pomáhat zvířecím kamarádům. Bohužel i nám se nevyhla protiepidemická opatření, MŠ byla 14 dnů z provozních důvodů uzavřena,
provoz byl zajištěn na MŠ Zámecká. S přicházejícím jarem Všem
přejeme hodně zdraví a radosti z nadcházejících dnů.
Eva Salátová

22 žáků od první do páté třídy se v době od 28. února do
4. března zúčastnilo lyžařského výcviku v Hynčicích pod Sušinou. Letos nám počasí přálo. A tak si žáci užívali nejen výborně
upravených sjezdovek, kde si zdokonalovali své lyžařské umění
pod vedením vyškolených instruktorů, ale také krásných panoramatických výhledů do širokého okolí.
Letos jsme byli poprvé ubytovaní v penzionu Kraličák hned vedle sjezdovky, takže žáci měli blízko na svah a nemuseli daleko
docházet. V hotelu jsme tentokrát bydleli sami. Žáci tak měli zajištěné soukromí a mohli si nerušeně odpočinout od náročného
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

ZÁPIS DO MŠ

Vážení rodiče budoucích prvňáčků. Vaše děti čeká v tomto
roce významná událost. V září 2022 zahájí školní docházku.
Zápis do první třídy proběhne V ELEKTRONICKÉ
PODOBĚ OD 28. 3. 2021 DO NEDĚLE 3. 4. 2022.

Zámecká 97 a Ke Splavu 318, Vikýřovice
pro školní rok 2022/2023 se uskuteční
6. 5. 2019 od 10.00 do 14.00 hodin
v budově MŠ Zámecká 97, Vikýřovice.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZA PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ
BUDE PROBÍHAT V PÁTEK
8. 4. 2022 V DOBĚ OD 12–17 HODIN.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se budou podávat
elektronicky od 25. 4. 2022 do 2. 5. 2022.
Na webových stránkách školy – www.zsvikyrovice.cz – MŠ – zápis do MŠ najdete všechny informace.

Nabízíme Vám:
výuku anglického jazyka od 1. ročníku
výuku hry na ﬂétnu
výuku informatiky od 3. ročníku
zaměření na environmentální výchovu
celoroční projekty
individuální přístup k dětem
kvalitní, moderní a zajímavou výuku, projektové vyučování
stabilní, empatický a tvůrčí pedagogický sbor
pravidelné plavecké a lyžařské výcviky
pestrou nabídku zájmových kroužků
individuální vzdělávání podle § 41 – domácí vzdělávání
vzdělávání podle § 38 – § 38 Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole

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 a MŠ Ke Splavu 318, 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.

Žák může plnit povinnou školní docházku také ve škole mimo
území České republiky. Žák, který plní povinnou školní docházku
mimo území České republiky, je zároveň žákem spádové školy
nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka.
V případě zájmu o odklad školní docházky, doloží zákonný
zástupce dítěte žádost i s doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa v době zápisu.
K zápisu můžou přijít i děti mladší (narozené do konce června 2017), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní
zralosti.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2016 do
31. 12. 2016 k plnění povinné školní docházky je doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 1. 2017 do
30. 6. 2017 k plnění povinné školní docházky jsou doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře
(tzn. oba dokumenty).

Kritérium
Docházka
Věk dítěte

Pokud máte zájem, můžete se přijít do školy podívat po
předchozí domluvě:

Okamžik, ke
Bodové
kterému se posuzuje
ohodnocení
splnění kritérií

celodenní
5 let
4 roky
3 roky
2 roky a méně

3 body
5 bodů
4 body
3 body
2 bodů

trvalé bydliště
Vikýřovice
Bydliště
– zákonného
zástupce dítěte

6 bodů

Školní rok 2022/2023
Školní rok 2022/2023
Školní rok 2022/2023
Školní rok 2022/2023
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.

- telefonicky – 604 447 871
- emailem – info@zsvikyrovice.cz
Více informací na www.zsvikyrovice.cz.

Ve Vikýřovicích 7. 3. 2022
Mgr. Danuše Jílková, ředitelka ZŠ a MŠ Vikýřovice
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
D

V
Spolek rodičů a přátel ZŠ Vikýřovice a ZŠ Vikýřovice připravuje
Velikonoční jarmark, který se uskuteční ve středu 13. dubna 2022.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 34a odst. 2 a § 36
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přihlásit své dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání
a povinné školní docházce.
V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinnému
předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce v jiné obci,
než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt nebo ve škole jiného zřizovatele, je nutno tuto skutečnost oznámit ve spádové škole (škola,
která je zřízená v místě trvalého pobytu dítěte).
U dětí s trvalým pobytem ve městě Šumperk, u kterých zákonný zástupce zvolil pro dítě jinou mateřskou a základní školu,
než kterou město Šumperk zřizuje, je nutné tuto informaci předat na odbor ŠKV, oddělení školství, Ing. Osladilové (marie.
osladilova@sumperk.cz, 727 871 695).
U dětí s trvalým pobytem ve Vikýřovicích, u kterých zákonný
zástupce zvolil pro dítě jinou mateřskou a základní školu, než
kterou obec Vikýřovice zřizuje, je nutné tuto informaci předat na
ZŠ a MŠ Vikýřovice, Mgr. Danuši Jílkové (info@zsvikyrovice.
cz, tel. 604447871).
Pokud tyto důležité informace zákonný zástupce nenahlásí,
dítě bude vedeno v evidenci dětí, které zákonný zástupce nepřihlásil k zápisu.
Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k povinnému předškolnímu
vzdělávání a povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp.
za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona. Za
zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

Obracíme se na spoluobčany, kteří by nám chtěli pomoci – prezentovat (prodávat) velikonoční dekorace, kraslice, pomlázky,
aby nám napsali na email: zsvikyrovice@seznam.cz nebo zavolali na telefonní číslo: 604 447 871.

Spolek rodičů
a přátel
ZŠ Vikýřovice

Vás co nejsrdečněji zve na

VELIKONOČNÍ
JARMARK
Středa 13. 4. 2022
od 16 – 18 hodin.

Program:
Prodej velikonočních výrobků
Pletení pomlázek

SBĚR PAPÍRU

Malování vajíček
Zdobení perníčků

Dne 20. 4. 2022 se uskuteční u budovy ZŠ Vikýřovice
v době od 15.00–16.30 hodin Sběr papíru.
Pokud chcete, aby Vám žáci papír odvezli,
zavolejte na tel.: 604 447 871.

Tvorba ozdobných placek
Tvoření výrobků
na hrnčířském kruhu
Občerstvení zajištěno.
V případě nepříznivého počasí se akce
bude konat v prostorách ZŠ.
Akce je spolufinancována Obcí Vikýřovice.
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Ze života dobrovolných spolků
V

–Ž
V

Na úspěšné výstavy o železobetonovém mostě v Podolsku a o výstavbě dálnice D1 navazuje Muzeum silnic ve
Vikýřovicích v letošním roce výstavou, která ukazuje další
z unikátů našeho mostního stavitelství – ocelový obloukový silniční most, pojmenovaný po zatopené osadě Žďákov,
který na trase silnice Plzeň – Tábor (I/19), v km 62, 110,
překlenul hladinu Orlické přehrady.
Když byl po devítiletém budování v roce 1967 dokončen,
svým ocelovým obloukem o rozpětí 330 m byl v té době
největším prostým plnostěnným dvoukloubovým ocelovým
obloukovým mostem na světě. V současné době je pravděpodobně na 27. místě na světě, v rámci České republiky si
své prvenství drží dodnes. V roce 2001 byla v rámci sympozia Mosty 2001 v Brně udělena Žďákovskému mostu
v kategorii ocelových silničních mostů cena Most století.
I když se do povědomí široké veřejnosti dostal Žďákovský
most v 90. letech minulého století díky oblíbenému bungee jumpingu a kauze tzv. orlických vrahů, je především
jedním z nejkrásnějších ocelových obloukových mostů na
světě. Jedná se o technicky i esteticky dokonale navržené
a provedené mostní dílo, které letos již 55 let slouží dopravě
a úspěšně reprezentuje tradičně vysokou úroveň mostního
stavitelství v České republice.
Výstava představuje plány na výstavbu mostu přes řeku Vltavu, tak jak se o ní uvažovalo již za dob Rakousko-Uherska
a později před a po ukončení 2. světové války. Plány na výstavbu mostu byly především určitým bojem o jeho podobu,
tak jak jednotliví projektanti hájili své železobetonové nebo
ocelové projekty a jak se rozhodovalo o vybudování Orlické
přehrady. Vítězný návrh Ing. Josefa Zemana realizoval v letech 1958–1967 podnik Hutní montáže Ostrava – Vítkovice.
Velké množství dobových snímků, projektů a jiných archiválií z projektování a stavby mostu doplní i model mostu,
zapůjčený z Národního technického muzea v Praze. Zájemcům o podrobnější historii výstavby tohoto unikátního
mostu je určen také katalog s fundovaným textem Tomáše
Jandy, spoluautora této výstavy.
Výstava bude zahájena v pátek 18. března 2022 vernisáží
v 17 hodin, ještě před tím však mají návštěvníci možnost se
od 16 hodin setkat s panem Tomášem Jandou.

Zápis

a talentové zkoušky
pro dÚti od 5 let
na školní rok 2022/2023
Hra na
klavír

Mgr. Alena Turková
vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích

Hra na

SDH V
Sbor dobrovolných hasičů bude pořádat dne 23. dubna 2022
sběr železného šrotu po obci Vikýřovice.
Pokud se budete chtít zbavit starého železa, připravte ho
v sobotu 23. dubna před svůj plot.
Doufáme, že po dvouleté odmlce se nám podaří uspořádat za
podpory obce Kácení máje, které se bude konat 28. května
2022. Znovu se můžete těšit na program plné zábavy, dobroty
z udírny, makrely, hodně pití a večerní zábavu se skupinou The
Reason. Moc se na Vás těšíme a doufáme, že nám počasí vyjde.

ZUŠ PAMFILIA

housle

HRA NA

SÓLOVÝ
ZP4V

DECHOVÉ
NÁSTROJE

Trubka

Lesní
roh
Zobcová
ƪétna

Hra na
bicí
nástroje

ProbÚhne ve dnech
1.–3.6.2022 (st–pá)
14:30–18:00 hod.

Váš termín
a e-pâihlášky
v budovÚ ZUŠ ve Velkých Losinách (Lázeøská 238).
vyplÒte na
Výuka probíhá novÚ i v RapotínÚ.
www.zuspamfilia.cz
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Ze života dobrovolných spolků
RC Vikýrek i pro letošní rok nabízí několik turnusů letních příměstských táborů v obci Vikýřovice pro děti předškolního a školního věku.
V termínu od 11. 7. – 15. 7. na školním
táboře Dobrodružství s angličtinou čeká
na děti putování po anglicky mluvících zemích, jako např. Amerika, Anglie a Austrálie. O těchto zemích se děti něco dozví
zábavnou formou různorodých kvízů, her,
výtvarných činností a pohybových aktivit.
Kreativita dětí bude také využita na společných výletech, které budou např. na

nedalekou rozhlednu Brusná u Bludova,
anebo do muzea silnic ve Vikýřovicích.
Na táborníky dále čeká zkušenost ve formě komunikace s anglicky mluvícími
dobrovolnicemi z Polska a Německa.
Od 18. 7. – 22. 7. na předškolním táboře
S Vikýrkem kolem světa s dětmi během
týdne nakoukneme do všech kontinentů
světa. Poznáme jejich zvyklosti, přírodu
i památky. Vydáme se na výlet po okolí. Zahrajeme si hry, jak tvořivé, tak i pohybové.
Od 25. 7. – 29. 7. na předškolním táboře
Elaaa Hop si děti zábavnou formou vy-

zkouší různé sporty, připraví si zajímavé
opičí dráhy, popovídají si o zdravém životním stylu a základech zdravého stravování.
Hlavním cílem tábora je vytvořit kladný
vztah dítěte ke sportu a zdravému životnímu stylu, poznat nové kamarády a užít si
naplno týdenní program.
Více informací o letních příměstských
táborech RC Vikýrek, chystaných akcích
a aktivitách naleznete na www.vikyrek.cz
nebo na našem facebookovém profilu
– Rodinné centrum Vikýrek.
Tým RC Vikýrek

FBC V
I v novém roce pokračují turnaje v rámci Olomoucké soutěže
mužů. V lednu hráli muži na třech turnajích (v Prostějově, Jeseníku a Lipníku nad Bečvou) a v únoru jsme pořádali domácí turnaj
v MSC Libina. Turnaj nemůžeme pořádat v domácí hale, protože
má malý rozměr a zázemí.
V březnu se rozeběhly i soutěže mladších a starších žáků, kteří
hrají Zábřežskou ﬂorbalovou ligu. Mladší i starší žáci odehráli
turnaj v Rapotíně a dařilo se jim. Mladší žáci hráli tři zápasy a zaznamenali dvě výhry a jednu prohru a starší žáci odehráli dva zápasy a vybojovali jednu výhru a jednu remízu. I druhý zápas byl
v naší režii. Hráli jsme s Postřelmovem, za který hráli samí velcí
kluci. Za nás hrála polovina mladších hráčů, ale hráči se jako tým
nedali. Sami si domluvili strategii a skoro se jim podařilo vyhrát.
Rozhodující gól dostali 3 vteřiny před koncem. Gratulujeme ke
krásným výsledkům a těšíme se na další boje.
Jediné, co funguje od září a neovlivnil to Covid jsou tréninky dětí a mládeže v tělocvičně ve Vikýřovicích, a proto jsme se rozhodli
je prodloužit. Od února malé děti trénují v pondělí od 16.00 do 17.30 hodin, mladší žáci, elévové a starší žáci každé pondělí od 17.30 do
19.30 hodin a čtvrtek od 16.30 do 17.30 hodin zůstává stejný. Muži trénují v pátek od 18.30 hodin v Areálu zdraví ve Velkých Losinách.
V měsíci dubnu bude opět probíhat nábor nových hráčů. Můžete se na nás přijít podívat a vyzkoušet si hru kdykoliv v době našich
tréninků v pondělí i čtvrtek. Rádi uvítáme posily všech věkových kategorií.
Florbalový klub FBC Vikýřovice pořádá v červenci 2022 již 9. ročník ﬂorbalového příměstského tábora. Tábor proběhne od 25.7. do
29.7. v tělocvičně u základní školy Vikýřovice a přilehlých sportovištích. Bude se hrát ﬂorbal, míčové hry, různé turnaje, soutěže
a samozřejmě táborová hra. Případní zájemci se mohou přihlásit na emailu info@fbcvik.cz. Na uvedeném emailu vám budou zodpovězeny i případné dotazy.
Silvie Cikrytová

Spolek PRO FIT Vikýřovice – aktuálně probíhající kurzy
Kurz

Cvičitelka

Termín konání

Místo konání

Kurzovné

Zdravotní cvičení
pro seniory

Marie Zlámalová

Pondělí 15:30 - 16:30

Sportovně – společenské
centrum

100 Kč/
osoba/rok

Kalanetika
(zpevnění těla)

Šárka Brhelová

Pondělí 17:15 - 18:15

Sportovně – společenské
centrum

400 Kč/10 lekcí

Trampolínky

Kateřina Ščučková

Středa 18:00 - 19:00

Tělocvična – ﬁtness sál

400 Kč/10 lekcí

Kalanetika
(zpevnění těla)

Šárka Brhelová

Čtvrtek 18:00 - 19:00

Sportovně – společenské
centrum

400 Kč/10 lekcí

Zdravotní cvičení
(cvičení na míčích)

Šárka Brhelová

Čtvrtek 19:00 – 20:00

Sportovně – společenské
centrum

400 Kč/10 lekcí
www.spolekproﬁt.cz
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Ze života dobrovolných spolků
TJ S

V

Již je ukončena zimní příprava našich fotbalistů a jarní část
může začít v plném proudu. Zimní příprava probíhala jak
v tělocvičně ZŠ Vikýřovice, cvičebním sálku, tak i ve venkovních prostorách. Zimní příprava byla zaměřena hlavně na
vytrvalost a herní dovednosti. V rámci zimní přípravy proběhlo několik přípravných utkání našich žáků a několik halových turnajů přípravek. Halové turnaje žáků a mužů z důvodu opatření neproběhly. Na konci roku 2021 proběhlo soustředění přípravky v Loučné nad Desnou v penzionu GÓL.
Do jarní části soutěže se zapojí družstva mladší a starší přípravky, mladších a starších žáků a samozřejmě muži v krajské 1B
třídě. Muži začínají soutěž již 26. března 2022 na hřišti v Mikulovicích a o týden později se rozjedou i soutěže mládeže.
V plném proudu jsou přípravy na události letošního roku, kdy
připravujeme 75. výročí vzniku Sokola Vikýřovice. Oslava
výročí je naplánována na sobotu 25. června 2022. V plánu
jsou další aktivity mimo soutěžní utkání, např. soustředění
jednotlivých kategorií, fotbalové kempy, fotbalové turnaje apod. Stále probíhá nábor do jednotlivých kategorií. Máte-li zájem, můžete se kdykoliv stavit na tréninky jednotlivých kategorií a oslovit trenéry družstev. Rádi Vás přivítáme.
Děkujeme všem našim fanouškům, sponzorům, dobrovolníkům a rodičům za jejich podporu, ochotu a trpělivost.
S pozdravem tým TJ Sokol Vikýřovice

Rozlosování soutěží jaro 2022
MUŽI – JARO
26.03.2022, 15:00 – FK Mikulovice – Sokol Vikýřovice
02.04.2022, 15:30 – Sokol Vikýřovice – Sokol Velké Losiny „B“
10.04.2022, 14:30 – FK Stomix Žulová – Sokol Vikýřovice
16.04.2022, 16:00 – Sokol Vikýřovice – SOKOL ŠTÍTY
23.04.2022, 16:00 – Sokol Vikýřovice – Sokol Nový Malín
30.04.2022, 16:00 – Sokol Bernartice – Sokol Vikýřovice
07.05.2022, 16:30 – Sokol Vikýřovice – Sokol Sudkov
14.05.2022, 16:30 – TJ Libina – Sokol Vikýřovice
21.05.2022, 17:00 – Sokol Vikýřovice – SK Bludov
29.05.2022, 17:00 – Olpa Jindřichov – Sokol Vikýřovice
04.06.2022, 17:00 – Sokol Vikýřovice – TJ Písečná
11.06.2022, 17:00 – SK Zvole – Sokol Vikýřovice
18.06.2022, 17:00 – Sokol Vikýřovice – FK Ruda nad Moravou

07.05.2022, 11:00 – Sokol Vikýřovice – SK Bludov
15.05.2022, 00:00 – VOLNO
21.05.2022, 11:00 – Sokol Vikýřovice – TJ Libina
29.05.2022, 09:00 – FK Šumperk „C“ – Sokol Vikýřovice
04.06.2022, 11:00 – Sokol Vikýřovice – Baník Staré Město
11.06.2022, 10:30 – SK Petrov-Sobotín – Sokol Vikýřovice
STARŠÍ PŘÍPRAVKA (zlatá skupina) – JARO
02.04.2022, 09:30 – Sokol Vikýřovice – SULKO Zábřeh
10.04.2022, 09:00 – FK Mohelnice – Sokol Vikýřovice
16.04.2022, 09:30 – Sokol Vikýřovice – Sokol Lesnice
23.04.2022, 09:30 – Sokol Vikýřovice – TJ Postřelmov
30.04.2022, 10:00 – Sokol Velké Losiny – Sokol Vikýřovice
07.05.2022, 09:30 – Sokol Vikýřovice – Sokol Nový Malín
14.05.2022, 10:15 – Sokol Štíty – Sokol Vikýřovice
18.05.2022, 16:30 – SULKO Zábřeh – Sokol Vikýřovice
21.05.2022, 11:30 – Sokol Lesnice – Sokol Vikýřovice
28.05.2022, 11:00 – TJ Postřelmov – Sokol Vikýřovice
01.06.2022, 16:30 – Sokol Vikýřovice – FK Mohelnice
04.06.2022, 09:30 – Sokol Vikýřovice – Sokol Velké Losiny
12.06.2022, 11:15 – Sokol Nový Malín – Sokol Vikýřovice
18.06.2022, 09:30 – Sokol Vikýřovice – Sokol Štíty

STARŠÍ ŽÁCI – JARO
02.04.2022, 12:30 – Sudkov – Sokol Vikýřovice
09.04.2022, 13:00 – Sokol Vikýřovice – SK Bludov
16.04.2022, 13:00 – Sokol Nový Malín – Sokol Vikýřovice
24.04.2022, 12:30 – Sokol Lesnice – Sokol Vikýřovice
30.04.2022, 13:00 – Sokol Vikýřovice – SK Loštice
08.05.2022, 14:00 – FK Ruda n. M. – Sokol Vikýřovice
14.05.2022, 13:00 – Sokol Vikýřovice – Sokol Leština
22.05.2022, 14:00 – Sokol Velké Losiny – Sokol Vikýřovice
28.05.2022, 13:00 – Sokol Vikýřovice – Sokol Štíty
04.06.2022, 14:30 – FC Rovensko – Sokol Vikýřovice
11.06.2022, 13:00 – Sokol Vikýřovice – FK Hanušovice

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (stříbrná skupina) – JARO
09.04.2022 10:30 – TJ Libina – Sokol Vikýřovice
17.04.2022 10:00 – Sokol Vikýřovice – FK Šumperk „B“
24.04.2022 10:00 – Sokol Vikýřovice – SK Loštice
01.05.2022 10:00 – Jiskra Rapotín – Sokol Vikýřovice
08.05.2022 10:00 – Tatran Moravičany – Sokol Vikýřovice
15.05.2022 10:00 – Sokol Vikýřovice – TJ Libina
21.05.2022 09:00 – FK Šumperk „B“– Sokol Vikýřovice
29.05.2022 09:00 – SK Loštice – Sokol Vikýřovice
05.06.2022 10:00 – Sokol Vikýřovice – Jiskra Rapotín
12.06.2022 10:00 – Sokol Vikýřovice – Tatran Moravičany

MLADŠÍ ŽÁCI – JARO
02.04.2022, 11:00 – Sokol Vikýřovice – SK Loštice
10.04.2022, 10:30 – SK Zvole – Sokol Vikýřovice
16.04.2022, 11:00 – Sokol Vikýřovice – FC Dubicko
24.04.2022, 12:30 – SULKO Zábřeh „B“ – Sokol Vikýřovice
30.04.2022, 11:00 – Sokol Vikýřovice – Sokol Štíty

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,
Irena Kučerová. Příspěvky a náměty redakci zasílejte na e-mailovou adresu Mart.Buchtova@seznam.cz.
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12

