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Vážení spoluobčané,
přichází konec roku 2020 a s ním nejkrásnější období. Někdo by mohl říci, že je to jako každý rok, ale není tomu tak. Letošní rok byl opravdu jiný, všechny nás nemile překvapil a zaskočil. Přišlo totiž něco, co tu ještě nikdy nebylo a s čím jsme se nikdy nesetkali – epidemie.
Zasáhla nás po všech stránkách, jak po pracovní, ekonomické, soukromé, ale především zdravotní.
Způsob života každého z nás se do jisté míry změnil. Zavřené školy, restaurace, divadla, zrušené koncerty. Kontakt s našimi blízkými, ale i spoustu dalšího jsme museli
omezit. Ulice ve městech se vyprázdnily a svět se jako by pozastavil. Na druhou
stranu, díky této epidemii trávila spousta z Vás více času v přírodě a trochu jsme se
vymanili z hektického života.
S koncem roku začala svítat nová naděje. Postupné rozvolňující se opatření vlády
v předvánočním čase nám umožní prožít svátky a vše s nimi spojené tak, jak jsme
byli zvyklí. Koupit malý dárek svým blízkým, užít si adventní čas a těšit se, že ten
nový rok bude lepší – veselejší.
Jménem všech členů zastupitelstva Vám přejeme krásné a klidné Vánoce, rodinnou
pohodu, lásku, radost a úsměvy ve tvářích Vašich nejbližších.
Pavla Dudková, místostarostka

Obec Vikýřovice tímto děkuje Skupině ČEZ za
finanční podporu akce „Rozsvícení vánočního
stromu ve Vikýřovicích“ ve výši 20 000 Kč.
Vzhledem k letošní složité situaci s Covid-19
byl vánoční strom v parku na ulici Zámecké
rozsvícen 3. prosince 2020 bez účasti veřejnosti.
Finanční prostředky byly použity na nákup
vánočních ozdob tohoto stromu.
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Přispějte do online kasičky nebo pošlete dárcovskou SMS.
DMS KOLEDA 30 (nebo 60, 90) na číslo 87777.

Od 4. do 10. ledna 2020 bude možnost v rámci Tříkrálové sbírky přispět do kasičky na
Obecním úřadě Vikýřovice, v Obecní knihovně Vikýřovice, v prodejně potravin Lenka
na ulici Petrovské 8 a v prodejně potravin Kašpar u nádraží. Za příspěvky děkujeme.

PRACOVNÍ DOBA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ VIKÝŘOVICE
(pouze podatelna, ohlašovna pobytu, poplatky)
STŘEDA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

23. 12. 2020:
28. 12. 2020:
29. 12. 2020:
30. 12. 2020:
31. 12. 2020:

8.00 – 12.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin
ZAVŘENO
8.00 – 12.00 hodin
ZAVŘENO
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V předcházejícím zpravodaji byli občané informováni, že započala přístavba
základní školy. A jaký je stav dnes? Vše
je těsně před dokončením. Na stavbě se
kompletuje vytápění, vzduchotechnika,
elektroinstalace, jsou zde malíři a další
řemesla. Venkovní fasáda je také ve fázi
dokončování. A co nás ještě čeká? Po
demontáži lešení se položí dlažby a osadí
venkovní květináče a je hotovo. Pak již
jen dokonalý úklid jak uvnitř, tak venku
a celý objekt se bude vysoušet. V únoru
se osadí nábytek a v březnu výpočetní
a audiotechnika, a pokud nebude žádné
další překvapení ze strany Covidu-19
a navazujících opatření, bude moci škola nové objekty od dubna 2021 plně využívat.
Miroslav Krňávek

Ministerstvo ﬁnancí – Akce
ﬁnancované z rozhodnutí
Poslanecké sněmovny
Parlamentu a Vlády ČR

Na začátku listopadu bylo
dokončeno workoutové hřiště v areálu dětského hřiště
„U Dědečka“. Cvičební prvky obsahují 5 hrazd v různé
výšce, 2 ručkovadla, žebřík,
kruhy, rovnou a šikmou lavici, půlbradla a šplhací tyč.
Vše v kombinaci červeno
černé s modrými doplňky.
Veškeré zařízení je umístěno
na světle zelené dopadové ploše z měkké gumy. U zařízení je osazena přehledná tabule
s doporučenými cviky. Zařízení je doporučeno pro věkovou hranici 15+. Hřiště dodala
ﬁrma MONOTREND s.r.o. z Tišnova. Cena díla je 457 615,95 Kč. Na workoutové hřiště byla obci poskytnuta dotace Ministerstvem pro místní rozvoj.
Miroslav Krňávek
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V měsíci říjnu byla dokončena výsadba zeleně před OÚ Vikýřovice dle zpracované
projektové dokumentace od Ing. Jany Mikiskové. Byla provedena nová výsadba zeleně
hlavně keřového patra, trvalek a cibulovin. Keřové patro bude tvořeno kultivary různorodě vybarvených listů a květů.

Akce „Vikýřovice – přístavba ZŠ“
(i. č. 298D228009138) byla realizována za přispění prostředků státního
rozpočtu České republiky z programu Ministerstva ﬁnancí
Celkem: 10 079 182,19 Kč
Dotace: 8 182 468,00 Kč
Obec: 1 896 714,19 Kč

Zdravotní řez stromů

Úprava ploch před
Obecním úřadem Vikýřovice

Revitalizace zeleně v obci Vikýřovice – zdravotní řezy stromů
Na konci září byla realizována zakázka na ošetření a zdravotní řez stromů v majetku obce.
Celkem bylo ošetřeno 28 stromů na kterých byl proveden zdravotní řez.
Pavel Rýznar

D
V říjnu byla dokončena další etapa rekonstrukce vodoteče při ul. Potoční. Přes velké obtíže zejména způsobené velice deštivým
počasím a špatnými geologickými podmínkami se práce podařilo dokončit ve velice dobré kvalitě. Práce prováděla ﬁrma JR stavby
CZ, s.r.o. z Olomouce. Celková cena díla je 3 576 915,12 Kč. Veškeré náklady nesla
Obec Vikýřovice.
Dokončená část rekonstrukce je jednou z konečných etap. Další vyprojektovaná
etapa, která nás čeká v úseku ul. K Lávce, se bude řešit až po uložení kabelů ČEZu
do země nebo v rámci další etapy protipovodňových opatření vzhledem k její návaznosti. Pro zajištění trvalého průtoku tímto systémem vodotečí zpracováváme v současnosti ještě rekonstrukci části mezi ulicemi Mlýnskou a Vodáckou. Po dokončení
celého systému bude zajištěn průtok celoročně tak, aby byl neustále proplachován
a nedocházelo ani v suchých obdobích k zapáchání zadržené vody.
Miroslav Krňávek
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Ve dnech 2. a 3. října 2020 se konaly volby do Zastupitelstva
Olomouckého kraje. V obci Vikýřovice se volilo ve dvou okrscích, volební účast byla i přes přísná hygienicko-protiepidemická opatření poměrně vysoká, a to 41,76 %. K volbám přišlo
z celkového počtu 1851 voličů celkem 773 voličů. Platných hlasů bylo celkem 767.

Jak jsme již v předcházejícím čísle Zpravodaje informovali, probíhala realizace stavební akce s názvem Komunikace,
parkovací místa a rozšíření rozvodů veřejného osvětlení
na ul. Zámecká a Petrovská. Veškeré práce byly na přelomu
září ukončeny a akce je hotová. V rámci ní byla prodloužena ul. Zámecká a chodníkem propojená s parkovacími místy
před prodejnou potravin Lenka. S tímto prostranstvím byly
propojeny i další chodníky v souběhu s ulicí Petrovská.
V rámci akce byly také vybudovány parkovací a manipulační
plochy před nádražím a potravinami Kašpar. U těchto ploch
včetně přechodu bylo vybudováno i veřejné osvětlení. Práce
byly provedeny ve velice dobré kvalitě a dodavatelská ﬁrma
K2 STAV s.r.o. ze Šternberku si zaslouží naše poděkování.
celková cena díla 4 279 080,79 Kč. Celé dílo bylo zaplaceno
z vlastních zdrojů obce.

Pořadí podle počtu získaných hlasů
Název politické strany,
politického hnutí nebo koalice

Prodloužení ul. Zámecká

Počet
%
odevzdaných z celkového
hlasů
počtu hlasů

PIRÁTI A STAROSTOVÉ

217

28,29

ANO 2011

206

26,86

Spojenci – Koalice
pro Olomoucký kraj
(KDU-ČSL, TOP 09,
Strana zelených, ProOlomouc)

104

13,56

Občanská demokratická strana

101

13,17

Svoboda a přímá
demokracie (SPD)

54

7,04

Trikolóra hnutí občanů

36

4,69

ČSSD a Patrioti
Olomouckého kraje

21

2,74

Komunistická strana
Čech a Moravy

19

2,48

Ostatní

9

1,17

Celkem

767

100,00

Termíny svozu odpadů
v prosinci a lednu

Odstavná a manipulační plocha před potravinami Kašpar

Náhradní svoz komunálních odpadů za 24. prosince 2020
proběhne v pátek 25. prosince 2020

Svoz komunálních odpadů
7. ledna – mimořádný svoz
14. ledna
28. ledna

Kompozitní obaly
14. ledna

Velkoobjemový kontejner na BIO
– u nádraží – stálé stanoviště.
Parkovací místa před prodejnou potravin Lenka na ul. Petrovská
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O nutnosti být obezřetný při komunikaci na sociálních sítích a v online
prostředí vůbec, informuje policie veřejnost v souvislosti s prověřovanými případy takřka denně. Je to dáno tím, že se denně potýkáme s celou řadou různých podvodníků, kteří se neustále snaží najít nové a další
možnosti, jak neopatrné uživatele připravit o jejich úspory. A věřte, že
způsobů, jak vás připravit o peníze, využívají nepřeberné množství.
Pod pokličku vašich úspor se často dostávají pomocí mobilních telefonů či e-mailů, jejichž prostřednictvím se snaží získat například přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo čísla platebních
karet. Phishingové útoky přitom působí velmi důvěryhodně, útočníci
je často maskují za e-maily z banky nebo zprávy od někoho, koho uživatel dobře zná. Podvodné e-maily přitom mají jediný cíl, odkázat uživatele na podvodný web, na kterém se následně od důvěřivců pod falešnou záminkou snaží vyzískat co nejvíce informací k vylákání peněz.
Podvodná jednání tohoto charakteru se nevyhýbají ani šumperskému regionu. Policisté z oddělení hospodářské kriminality během tohoto týdne přijali již dvě oznámení, ze kterých se dozvěděli, že oba
poškození reagovali na e-mail, o němž se podle jeho vyobrazení domnívali, že je zaslán bankou, u které mají veden svůj bankovní účet.
V prvním případě podvodník nabádal uživatele, aby si zkontroloval
platby na svém účtu a přitom jej zároveň nasměroval na phishingový odkaz přímo ve zprávě, pomocí kterého se snadno a rychle
přihlásí ke svému bankovnímu účtu. Poškozený pak v domnění, že
se přihlašuje ke svému účtu, nechtěně poskytl podvodníkovi své
přihlašovací údaje. Ten pak neváhal a jménem poškozeného uzavřel
prostřednictvím internetového bankovnictví předschválený úvěr ve
výši 155 tisíc korun. Na to, že se děje něco nekalého, přišel poškozený až poté, co mu od banky na jeho mobilní telefon začaly chodit
zprávy a ke svému účtu se přihlásil přes oﬁciální webové stránky
banky. Když zjistil, která bije, okamžitě kontaktoval banku a znemožnil tak podvodníkovi další manipulaci s penězi.
Takové štěstí už neměl další z poškozených, kterého měl někdo neznámý obdobným způsobem připravit o 130 tisíc korun. V tomto
případě poškozený obdržel e-mail, v němž mu rádoby banka zaslala
sdělení o neodeslání platby, taktéž s odkazem na rychlý přístup
k internetovému bankovnictví.
V souvislosti s těmito případy opětovně nabádáme uživatele k obezřetnosti a připomínáme, že tímto způsobem banky s klienty rozhodně nekomunikují.
Buďte proto opatrní a pro přihlášení na účet nepoužívejte žádné
odkazy, ani ty z vyhledávačů. Nenechte se vystrašit zdánlivě výstražnou zprávou.
Obdržíte-li e-mail či zprávu, která vás vyzývá k nějakému úkonu
nebo jeho potvrzení, a sami právě nejste přihlášeni ve svém bankovnictví a daný úkon neprovádíte, raději ihned zavolejte na zákaznickou linku.
Nikdy nikomu bezmyšlenkovitě nepřeposílejte žádná hesla, bezpečnostní kódy, PINy, čísla kreditních karet apod., zkrátka si dejte
pozor, abyste se nestali snadnou obětí podvodníků.

Redakční komise obecního zpravodaje by
chtěla jménem obce srdečně poblahopřát
všem občanům, kteří se v příštím měsíci
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 v lednu 2021 (předem
prosím zvažte, v kterém čísle by bylo
nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

L E D E N
JAROSLAV KLIMEŠ 75 LET | MARIE ROLÁKOVÁ 70 LET
STANISLAV ŠIMEK 70 LET | MIROSLAV TÁBORSKÝ 80 LET
JAN TUČEK 70 LET | JARMILA ŽITNÁ 82 LET

J

M

F

Memoriál Josefa Feltla v pétanque se konal v září za pěkného počasí. Zúčastnilo se ho 19 dvoučlenných družstev. Až do
poslední chvíle všichni bojovali. Tentokrát zvítězil Jakub Kocurek a Marek Arbeit. Děkujeme senátorovi Mgr. Miroslavu
Adámkovi za ceny, které věnoval pro vítězná družstva. Všichni
si zahráli, uvolnili a dobře pobavili. Doufejme, že nám bude
situace přát a zase si brzy zahrajeme.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí

Ať Vánoce v klidu a lásce
spokojeně prožijete
a potom v novém roce 2021,
cokoliv jen chcete zažijete.
Přejí členky kulturní
a sociální komise
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11. září uspořádaly členky Zdravotnického spolku Vikýřovice pro
žáky naší školy tradiční soutěž ve zdravovědě, která se kvůli koronavirové situaci nemohla jako v ostatních sezónách konat v červnu.
Nejdříve si žáci vyslechli náplň soutěžního dopoledne a poté se
rozdělili do tříčlenných družstev ve dvou věkových kategoriích –
mladší žáci (6 až 8 let) a starší žáci (9 až 10 let). Každá trojice žáků
se snažila získat co největší počet bodů na třech stanovištích.
Mladší žáci museli prokázat své znalosti o lidském těle, ošetřit
různé druhy poranění, poradit si v různých simulovaných situacích, přivolat pomoc dospělé osoby či záchranných složek. Starší
žáci museli prokázat své znalosti o lidském těle a oběhovém i cévním systému, museli teoreticky znát pomoc při různých typech
krvácení, ošetřit různé druhy poranění a dát první pomoc při ztrátě
vědomí či zástavě srdce na cvičné ﬁguríně a také poznat dvacet léčivých bylin. Pokud znalosti a předvedené dovednosti žáků nebyly dostačující nebo přesné, lektorky žáky opravily a požadovanou
činnost předvedly správně.
Při shodném počtu získaných bodů čekal družstva „rozstřel“
v oblasti poznávání léčivých bylin.
Žáci byli seznámeni s výsledky soutěže. Jejich výkony byly pochváleny a lektorky žákům poradily, v čem by se měli zlepšit a co
by se ještě měli naučit. Kladly důraz na to, že všechny tyto dovednosti by mohli někdy potřebovat ve skutečném životě.
V každé kategorii byla vyhlášena tři družstva na prvních třech
místech a jejich žáci byli odměněni pěknými cenami a diplomy.
Ostatní zúčastnění dostali sladkou odměnu.

Dne 25. září 2020 proběhl na naší škole projektový den na téma
Volejbal, který jsme zařadili v rámci celoročního školního projektu Sporty. Lektorem byl pan Mgr. Radek Brzobohatý, který
pracuje jako trenér volejbalu. Program probíhal v tělocvičně základní školy. Lektor využíval vybavení tělocvičny (volejbalovou
síť, míče, kužely). S lektorem spolupracovalo 5 hráček volejbalového oddílu. Realizace projektového dne začala vzájemným
představením všech zúčastněných. Program byl rozdělen na čtyři
časové úseky po 45 minutách. V první části vždy proběhly ukázky
tréninkových cvičení, které předvedly hráčky volejbalového oddílu pod vedením trenéra. Žáci shlédli cvičení zvaná „Bagrovaná“,
„Dvě proti dvěma“, „Volejbalový kolotoč“, cvičení ve dvojicích
a trojicích přes síť a na závěr ukázku smečování s vybíráním
míče a ukázku podání. Ve druhé části byli žáci rozděleni do pěti
skupin a nacvičovali základy jednotlivých herních činností: odbití
obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, smečování, obratnostní chytání míče a jednoduchý mini volejbal přes síť. Skupiny se
postupně vystřídaly na všech stanovištích. Na závěr došlo k vyhodnocení celé hodiny a vznikl i prostor pro dotazy žáků. Žáci se
praktickou formou seznámili s jedním z oblíbených sportů u nás.
Mgr. Jitka Brzobohatá

Z
Začal nám nový školní rok a my jsme opět mohli přivítat nové děti
ve věku 2 až 3 let do MŠ U Splavu. V době mimořádných opatření
jsme nemohli podnikat společné akce s MŠ Zámecká, a tak v rámci
projektu Korálek si děti mimo jiné vyzkoušely a s chutí se zapojily do naplánovaných akcí. Děti např. dlabaly dýně k zhotovení
strašáčků, připravovaly a ochutnaly bramborové pečáky, jablečný
štrúdl, sušené křížaly. Děkujeme rodičům za spolupráci a vzájemné
pochopení v době preventivních opatření.

Mgr. Lucie Sojková

P
Dne 1. října 2020 proběhl ve školní družině projektový den s názvem V lese. Školní družinu navštívil myslivec pan Ing. Petr
Božovský se svými loveckými psy. Žáci se seznámili s druhy
zvěře, které žijí v našich lesích, dozvěděli se, jak je krmit v zimě
a jak se v lese správně chovat. Proběhla také ukázka mysliveckých trofejí – kůže, shozy (parohy) a lebky zvířat (např. lišky,
jezevce, daňka, srnce, jelena). Žáci se také měli možnost seznámit s různými pomůckami, které myslivci používají ke své činnosti – např. vábničky na vábení srnců, prasat, lišek a strak. Na
závěr byla předvedena ukázka výcviku loveckých psů. Pan Ing.
Božovský vlastní dva lovecké psy rasy německý křepelák, kteří
předvedli základní povely – např. přivolání k pánovi, sedni, lehni a přinášení atrapy zvěře.

Eva Salátová

Monika Habrmanová, DiS.
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možnost si vyzkoušet oblek včelaře.
Druhá výstava Pravěk byla situována v historických sklepních
prostorách a také doplněna o interaktivní pravěkou hernu. Zde si
mohly děti vyzkoušet pravěké techniky drcení obilí nebo vrtání
kamene, ale také možnost si zahrát na archeologa a sestavit ze
střepů např. pravěké nádoby. V herně nechyběly ani oblíbené
skládačky, hry, kvízy a křížovky. Na památku si mohly navléknout i „pravěké korálky“.

–F
Již tradičně se věnujeme projektům, které se prolínají celým
školním rokem. Letošní rok věnujeme sportům. Nejen teoreticky, ale také přímo v tělocvičně si žáci mohli zasportovat pod
vedením odborníka, trenéra a lektora pana Radima Netopila.
Sešli jsme se 11. září 2020 v tělocvičně školy, kde se dětem pan
lektor nejdříve představil a poté si s žáky povídal o významu
sportování, o pravidelnosti a zařazení sportu do života, o důležitosti sportování a jeho vlivu již na dětský organismus. Pan lektor
žákům zdůraznil vliv sportování a pohybu na celkový zdravotní
stav těla, ale také připomněl význam sportu na zdraví duševní.
Žáci se potom rozdělili na družstva a rozehřáli se pomocí pohybové hry. Mezi různými sportovními aktivitami se na chvíli
vždy věnovali různým otázkám, týkající se pohybu, zapojování
svalů, dýchání a činnost oběhové soustavy. Žáci si také povídali
o tom, jakým sportům se věnují ve svém volném čase. Tyto oddychové, komunikační chvilky střídalo další sportování.

Radmila Beranová

P
ZŠ – EKO

Na začátku října navštívil naši základní školu pan Marcel Minář, místopředseda Českého svazu ochránců přírody Šumperk.
Poutavou formou žákům vylíčil, jak se živočichové chystají na
zimu a jakým způsobem jim může pomoci člověk. Na prostředí
zahrady žákům přiblížil možnosti úkrytu různých živočichů, poradil s výstavbou hmyzího domečku a ptačích budek. Vše bylo
doprovázeno zajímavou prezentací. Prostor byl věnován i žákům, kteří kladli dotazy a sdělovali si své zkušenosti. Na konci
projektového dne je čekalo velké překvapení. Pan Minář s sebou
přinesl v papírové krabici živého ježka, kterého si všichni žáci
měli možnost pohladit. Abychom si mohli ježka prohlédnout,
bylo nutné splnit jednu podmínku. Ve třídě totiž muselo být ticho. Jakmile se ozval hluk nebo hlasité povídání, stočil se ježek
do klubíčka. Většina žáků byla zážitkem nadšena, protože takto z blízka ježka ještě neviděla. Pan Minář byl mile překvapen
znalostmi našich žáků a slíbil, že nás v budoucnu ještě navštíví.

V průběhu projektového dne se žáci zapojili individuálně, ale
také sportovali ve skupinách. Pomůcky, které žáci používali při
aktivitách, byly zajištěny školou, některé měl pan lektor své. Žáci
sportovali s míči, hracími kostkami, kužely i s cílovými metami.
Většina pohybových aktivit byla založena na vzájemné spolupráci, společné strategii, která vedla ke společnému výsledku.
Žáci se velmi aktivně a se zájmem zapojovali do sportovních aktivit, ale i do rozhovorů. Také při edukační části, kdy poznávali míče
a určovali sportovní disciplínu, byli aktivní a zapojili se s chutí. Byl
to další, velmi příjemný den pro všechny zúčastněné.

Mgr. Eva Jonová

A K C E Š K O LY

Mgr. Iveta Špundová

Z důvodu současné koronavirové situace, škola žádné akce
v nejbližší době nechystá.

P

Pokud se situace vylepší, jsou v plánu tyto akce:
- Velikonoční jarmark
- Den otevřených dveří – prohlídka školy a dvou nově otevřených tříd
- Sběr papíru – jen letáky, časopisy, knihy, noviny
- Setkání s předškoláky
- Zápis do 1. ročníku – 9. dubna 2020

V rámci výjezdových projektových dnů se naši předškoláčci
zúčastnili v měsíci říjnu v muzeu v Mohelnici dvou výstavních
expozic. První výstava O včelách a lidech děti seznámila s tím,
proč jsou včely užitečné lidem. Nebyla ochuzená ani o pranostiky a moudrá lidová přísloví o včelách a včelařích. V interaktivní
části si děti mohly prakticky vyzkoušet úkoly, které mají v úlu na
starosti včely dělnice v jednotlivých fázích svého vývoje, kdy se
postupně stávají čističkami, kojičkami, stavitelkami, strážkyněmi
a nakonec létavkami. Také se dozvěděly, jaké nepřátele mají včely a také to, jakým způsobem se mezi sebou dorozumívají. Na
výstavě nechyběly modely úlů a ani skutečné úly. Děti zde viděly
i nástroje, které se v minulosti používaly při medobraní a měly

Podání rukou od srdce jdou,
pohledy očí zasněné jsou.
Lidé se scházejí a šťastní jsou,
užij si pohodu, Vánoce jdou.
KRÁSNÉ VÁNOCE a šťastný nový rok 2021
přeje ZŠ a MŠ Vikýřovice
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Zdravotnický spolek Vikýřovice uspořádal dne 11. září 2020 soutěž pro děti Základní
školy Vikýřovice v poskytování první pomoci. Děti na stanovištích řešily úkoly a prováděly praktické ukázky z oblasti zastavení a ošetření krvácení, zlomeniny,
zavolání záchranné služby a transportu raněného, určovaly léčivé bylinky, odpovídaly na otázky kolem popálenin, uštknutí hadem, ošetření při nálezu klíštěte na těle.
Nejstarší děti si také odzkoušely resuscitaci na ﬁguríně při zástavě dechu nebo tepu.
Všichni zúčastnění získali malou odměnu a nejlepší ze soutěžících dárky v podobě
školních potřeb. Akce je ﬁnančně podporována z dotace od obce Vikýřovice.
Zdravotnický spolek Vikýřovice uspořádal dne 12. 9. 2020 turistický výlet na
Králický Sněžník. Skupina občanů z obce a okolí vystoupala k vrcholu Sněžníku z obce Stříbrnice. Vrchol hory sice zastřel mrak,
ale občané si prohlédli výstavbu nové rozhledny, kterou tam staví Poláci. Pak se počasí umoudřilo a sluníčko ozářilo překrásné výhledy do krajiny. Turisté se občerstvili na chatě Návrší a všichni si výlet užili. Trasa měřila 14 km, převýšení bylo přes 700 metrů.

Letošní podzim si příznivci rodinného
centra programu moc neužili, ostatně jako
většina. Vikýrek byl na základě vládního opatření od října uzavřen. Uvnitř jsme
však nelenili a oblékli jsme prostory do
zbrusu nových maleb. Za pomoc děkujeme obci Vikýřovice.
Ještě před uzavřením se nám podařilo
uskutečnit tvořivé workshopy. Maminky si
mohly pro své ratolesti ušít kufřík nejen na
poklady, proběhlo také šití sofsthellových
kalhot pro nejmenší. Jelikož se tyto šicí
a tvořivé kurzy těší velké oblibě ze strany
maminek a příznivců, určitě v nich budeme pokračovat i nadále. Máte tip, co by
Vás potěšilo? Co byste uvítali jako tvořivý
nebo šicí workshop? Podělte se s námi na

našich facebookových stránkách.
Zapojili jsme se také do celorepublikových závodů kočárků. Do této celorepublikové charitativní akce, ve které se spojí
dobré s užitečným, se Vikýrek zapojil již
po třetí. Výtěžek z akce jsme se rozhodli
předat I. B., vzácné holčičce. V září také
proběhla přednáška Margit Slimákové, která naše pozvání přijala již po několikáté.
V době uzavření jsme se snažili pro naše
příznivce „být tu“ alespoň v online světě.
Intenzivně jsme fungovali přes facebookové a webové stránky.
Podařilo se nám dojednat online přednášku p. Suchého – táta vzor pro syna a dceru,
na 2. prosince pak připravujeme online se-

tkání s Margit Slimákovou. Tyto webináře
proběhly a proběhnou zdarma – registrace
je možná na stránkách RC Vikýrek.
Za zmínku také stojí navázání spolupráce s brněnskou ﬁrmou Zábavné učení.
Tato ﬁrma je zastáncem metody nazvané
Explorium, pokud vám je toto slovo cizí
a máte dítě nadšené pro bádání, zkoukněte náš facebook a dejte nám vědět, jak
se Vám video na téma Explorium podzim
líbilo. Do Vánoc by mělo být zpracováno
ještě video se zimní tématikou.
Od 6. prosince 2020 bude rodinné centrum
opět otevřeno v omezeném režimu. Děkujeme za Vaši přízeň v tomto roce a těšíme
se na Vás v roce 2021.
Kolektiv RC Vikýrek
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V letošním roce jsme mohli trénovat v tělocvičně jenom do půlky března a v létě
jsme měli příměstský ﬂorbalový tábor.
V březnu byly přerušeny a posléze ukončeny všechny soutěže.
Začátkem ledna jsme uspořádali turnaj přípravek Zábřežské ﬂorbalové ligy
(ZFL) O pohár starosty Vikýřovic.
V naší tělocvičně jsme přivítali čtyři
ﬂorbalové týmy, které se utkaly ve vzájemných zápasech, za velké podpory přítomných rodičů a rodinných příslušníků.
Doma se malým ﬂorbalistům dařilo a obsadili krásné druhé místo.
Mladší žáci se zúčastnili dvou turnajů
v Senici na Hané a v Litovli v rámci
Olomoucké ligy mladších žáků. Junioři
odehráli 3 kola 3. ligy juniorů a muži
3 kola Olomouckého přeboru mužů.
V lednu jsme pořádali turnaj mužů v hale
v Libině a v březnu jsme měli pořádat
turnaj 2. ligy juniorů, ale ten už se neuskutečnil. Další akcí, která se nám
podařila uskutečnit, byl v červenci florbalový příměstský tábor. I přes přísná
hygienická nařízení se nám ho podařilo
uspořádat a užít si ho.
Začátkem prosince nás každý rok navštívil v tělocvičně Mikuláš, anděl a čerti,

kteří přinesli dětem mikulášský balíček.
Ten si děti musely zasloužit za písničku
a soutěže. A protože letos žádný Mikuláš
nebude, tak vám posíláme aspoň fotku
z let minulých.

Na závěr bych chtěla všem spoluobčanům popřát krásné Vánoce v rodinném
kruhu a hlavně hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2021.
Silvie Cikrytová

SVÁTKY PLNÉ RADOSTI,
RYBU TÉMĚŘ BEZ KOSTI,
OD JEŽÍŠKA PLNÝ RANEC,
NA SILVESTRA HŘÍŠNÝ TANEC,
EC,
PO PŮLNOCI PEVNÝ KROK,
K,
A PAK ŠŤASTNÝ CELÝ ROK 2021.
0211.
Přejí Chovatelé Rapotín
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