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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 10. června jsme přivítali do obce Vikýřovice 9 dětí.

Zleva:
Kristián Adam Štefl,
Sebastien Lipner,
Jonáš Drtil,
Daniel Mangl,
Albert Pochop,
Bartoloměj Josef Procházka,
Leonardo Noah Tinka,
Natálie Krobotová,
Martin Komenda.

JE ČAS ZAZÁŘIT

Dotace na pořízení,
technické zhodnocení
a opravu požární
techniky a nákup
věcného vybavení
a zajištění
akceschopnosti JSDH
obcí Olomouckého
kraje 2022

– BUĎTE VIDĚT
Sdružení místních samospráv ČR a Česká kancelář pojistitelů společně zvyšují
bezpečnost chodců a cyklistů. Do 700
obcí sdružení distribuovalo tubusy s retroreﬂexními terčíky. Součástí projektu
je také informační kampaň Je čas zazářit. Jejím cílem je motivovat chodce
a cyklisty, aby nosili jakékoliv reﬂexní
prvky. Je to drobnost, která zachraňuje
životy. Každou pátou obětí dopravní nehody v České republice je chodec.
Ve Vikýřovicích byly tubusy umístěny
na třech místech – u základní školy, na
křižovatce ulice Petrovské a U Hájenky, na Krenišově. Pod tubusem se samolepkami je umístěn odpadkový koš.

Na základě Smlouvy o poskytnutí
dotace se Olomoucký kraj v roce 2022
zavázal poskytnout obci Vikýřovice
dotaci ve výši 17 400 Kč za účelem
zajištění akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů. Příjemce
je oprávněn dotaci použít na pořízení
1 ks deﬁbrilátoru.
Ing. Ivana Pospíšilová
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Rekonstrukce místních
komunikací ul. Rybářská, Luční
Dne 1. 6. 2022 byla zahájena stavba Rekonstrukce ul. Rybářské,
Luční. Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch na
ul. Rybářské v délce 638 m, o šířce 3 m. Součástí rekonstrukce
komunikací bude i ul. Luční. Podél komunikací bude nové
veřejné osvětlení.

Herní sestava na fotbalové hřiště
Jedná se o celokovovou sestavu, která bude umístěna v prostoru,
kde stála dřevěná sestava, jež byla už v nevyhovujícím stavu.
Nová herní sestava bude se dvěma skluzavkami, tunelem,
šikmým tyčovým výlezem, šikmou leteckou sítí, nášlapným
výlezem, výle zovými tyčemi, šikmou lezeckou stěnou
a horolezeckými chyty, lanovým mostem a stříškou.

Stavbu provede: Monotrend s.r.o., Jamné 34, 666 012 Tišnov

Termín dodávky včetně montáže: do 12. 8. 2022
Zpracoval Rýznar Pavel

Stavbu provádí: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
Termín dokončení stavby: 29. 10. 2022

NENECHAVÝ OBČAN

Zároveň se tímto omlouváme za omezení, které bude způsobeno stavbou.

Tímto bych chtěla veřejně poděkovat našemu neznámému
spoluobčanovi, který řádně pečuje o své odblešení a již třetím
rokem krade našim dvěma kocourům antiparazitní obojky
FORESTO včetně zakázkových známek.
Musím uznat, že se vyzná, neboť ho zajímají opravdu jen ty
funkční a drahé kousky. Tímto vzala za své má původní teorie
o náhodné ztrátě, protože obyčejné obojky kocourům zůstanou,
drahé nevydržely ani jeden den. V letošním roce je to již po třetí
za sebou. Při ceně obojku 650 až 700 Kč docela drahá záležitost.
Takže ještě jednou moc děkuji a do podzimu si užívejte.

Rekonstrukce bezejmenného
vodního toku v obci Vikýřovice
Stavba byla zahájena 1. 6. 2022. Jedná se o rekonstrukci stávajícího
koryta bezejmenného vodního toku v zastavěném území obce
Vikýřovice v úseku dlouhém 178 m.
Stavbu provádí: JV Dalistav s.r.o., Marinovská 3168/48, 723 00
Ostrava – Martinov
Termín dokončení stavby: 30. 9. 2022
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První akcí bylo zajištění divadelního
přestavení na začátku měsíce dubna. Jeli
jsme, jako vždy, do divadla v Olomouci,
které je nám již všem dobře známé. Činohra s názvem Dokonalá svatba byla
doposud hrána ve více jak třiceti zemích
celého světa.
Autorem je anglický dramatik Robin Hawdon. Premiéry se tato komedie dočkala již
v roce 1994 a patří mezi nejúspěšnější
a nejvíce uváděnou situační komedii uvedeného autora. V den svatby se probudit
vedle jiné ženy než nevěsty a nic si nepamatovat, dalo základ pro tuto komedii.
Výkony všech herců při vymýšlení lží
a alibi byly podány s humorem a velkým
hereckým nasazením. Všem se nám toto
představení moc líbilo a také jsme se dost
u tohoto díla od srdce zasmáli.
Před představením jsme stihli ještě kafíčko, zákusky a jiné dobroty. Zájezdu do divadla se zúčastnilo 38 účastníků a již teď
se těšíme na další.
Další zájezd v druhé polovině měsíce
května 2022 byl určen pro seniory naší
obce. Na tento zájezd jsme jezdili pravidelně každý rok v květnu, mimo covidové
období, které nám tuto akci znemožnilo.
Letos jsme navštívili zámek v Častolovicích a Muzeum krajky ve Vamberku.
Zámek Častolovice patří mezi nejkrásnější renesanční zámky. Od roku 1992 je zámek v soukromých rukách dědičky Diany

Stenbergové. Stálá expozice k prohlídce
zahrnuje dvacet místností. Prohlídka těchto expozic trvala asi hodinu. Všude jsme
viděli i krásnou květinovou výzdobu. Zámek navíc žije bohatými kulturními akcemi, oblibou je i konání svateb v těchto
prostorách. K zámku patří i překrásný rozlehlý park a zvěřinec. Po prohlídce zámku,
při pěkném počasí, si každý účastník užil
tuto návštěvu krásného místa dle svého
zájmu a potřeb.
Potom jsme autobusem přejeli do Vamberku na oběd. V restauraci Na pětce na nás
čekal objednaný velmi chutný oběd.
Další zastávkou výletního dne bylo Muzeum krajky ve Vamberku. Toto muzeum bylo znovu otevřeno v roce 2014 po
rozsáhlé rekonstrukci. Je zde zastoupena
tvorba především zakladatelských osobností české krajky. Mohli jsme zde zhlédnout soubory krajkářských prací, které
reprezentovaly stát na světových výstavách. Modely šatů a výrobky z krajky na
výstavu EXPO 1958 v Bruselu a EXPO
1967 v Montrealu byly překrásné a hlavně
zachovalé.
Zároveň celá expozice na nás dýchala krásou a šikovností nejen našich předků, ale
i současných vyznavačů tohoto zpracování. Před začátkem prohlídky muzea jsme
se podívali na ﬁlm z historie krajkového
umění a paličkování. Na připravených
modelech jsme si toto paličkování moh-

li dokonce i vyzkoušet. Prohlídka trvala
zhruba šedesát minut. K muzeu patří i prodejna s dárkovými předměty a ukázkami
paličkování.
Při zpáteční cestě domů tečku tomuto výletu dala kávička a dortík nebo něco dobrého v restauraci Na Kocandě. Na výlet
se vypravilo 41 účastníků a všem se tento
výlet moc líbil. Vše probíhalo v klidu a pohodové atmosféře, za což výletníkům moc
děkuji.
Přeji všem hezké léto. Užívejte si své záliby a koníčky a hlavně přeji všem hodně
zdraví. Komise pro Vás připravuje další
akce na podzim, tak se všichni budeme
těšit na další setkání.
Za komisi Letochová Jana

Komise dále plánuje
25. 9. 2022 – Zájezd na muzikál Děti ráje
Důležitá informace: V autobuse do Prahy 25. 9. 2022 je ještě 7 volných míst. Pokud se chcete s námi vydat na výlet (s možností
dokoupit lístky na muzikál), kontaktujte Mgr. Danuši Jílkovou, tel. 604 447 871.
9. 10. 2022 – Posezení pro seniory
Na podzim chystáme zájezd do olomouckého divadla. Sledujte webové stránky obce.

K
Knihovna po koronavirovém opatření opět funguje jako kulturní centrum.
Nakupují se nové knihy pro dospělé a dětské čtenáře. Probíhá spolupráce s MŠ
a ZŠ Vikýřovice a s ﬂorbalem Vikýřovice. Se školkou pokračujeme v celoročním
pohádkovém projektu o Krtečkovi čtením a povídáním. V pátek 24. 6. 2022 proběhlo
v knihovně pasování žáků první třídy na čtenáře a současně rozloučení žáků páté
třídy, kteří končí a odchází většinou do šumperských škol. Po dobu prázdnin knihovna
bude otevřená v pondělí, ve středu a v pátek od 13 do 17 hodin.
Všem přeji pěkné léto.
Květoslava Havlíčková
3

Obec informuje / Ze života obce
Přeběh: Vikýřovice – Cigel´ 2022
Červen je pro tým pořadatelů Vikýřovické 12 tradičně měsícem dálkových
etapových běhů. Letos jsme si dali za cíl
doběhnout do naší partnerské obce Cigel´.
Byla to zatím nejdelší trať, kterou jsme se
doposud odhodlali zdolat. Na trať dlouhou
270 km, rozdělenou na 27 etap, jsme se
vydali v pátek 10. 6. v 15 hodin a naši slo-

venští bratři nás v neděli 12. 6. ve 14 hodin přivítali na fotbalovém stadionu. Byly
to velmi náročné 3 dny, které jsme si ale
naplno užívali. I přes obtížné podmínky
na trase a vysoké teploty jsme v naprosté euforii doputovali do cíle. Místní si pro
nás připravili výborné pohoštění, kterým
jsme doplnili tolik chybějící energii.

Sociální okénko

I když jsme s sebou opět měli špičkového
kuchaře, který nám vařil výborné večeře, tak nám guláš, točené pivo a domácí
pálenka před zpáteční cestou vykouzlily
úsměv na tváři. Děkujeme partnerské
obci Cigel´ a jejímu vedení za vřelé přijetí a doufáme v opětovné shledání!
Jan Směšný

Projekt: Dostupné sociální poradenství
Dnes na téma: Formy zastupování osob, o které se pečující starají
Opakovaně se nás pečující doptávají, jaké existují možnosti zastupování jejich blízkého. Přistoupit k zastoupení je často potřebné v situacích, kdy se zhoršují schopnosti člověka, o kterého se starají. Jedná se často o potíže s pamětí, se schopností vyjádřit své potřeby, mluvit,
psát apod. Pro využívání sociálních služeb je potřeba uzavřít písemnou smlouvu, stejně tak se může jednat o podepsání souhlasu se zdravotním zákrokem, podepisování převzetí důchodu, uzavření smlouvy na dodávku energií, prodloužení nájemní smlouvy a mnoho dalšího.
Občanský zákoník nabízí několik forem zastupování tak, aby kvalita života zastupované osoby nebyla zhoršena, naopak aby se eliminovalo
riziko vážné újmy.
Dnes bychom Vám rádi uvedli několik možných situací a jejich řešení, a to ve chvíli, kdy osoba, o kterou pečujete, jednání rozumí, ale nemůže se:
1) jednání účastnit, např. z důvodu upoutání na lůžko. V této situaci lze využít PLNOU MOC, která musí splňovat náležitosti jako
– vymezení účastníků (kdo je zmocnitel a kdo zmocněnec), vymezení rozsahu zmocnění, na jakou dobu se dává – tedy její platnost,
datum a podpisy zmocnitele a zmocněnce. Plná moc může být udělena k jednání o jedné konkrétní záležitosti nebo se může jednat o tzv.
generální plnou moc, která již musí být úředně nebo notářsky ověřena.
Ne všechny instituce akceptují plnou moc podepsanou pouze mezi zmocněncem a zmocnitelem, ale požadují minimálně úředně ověřenou
plnou moc. Před každým takovým jednáním je vždy vhodné se předem informovat, jaké mají podmínky a požadavky pro přijetí plné moci.
2) podepsat, např.: má ochrnuté ruce. Podpis může být nahrazen podpisem ústy, nohou. Také je možné, aby rozhodnutí osoby potvrdili
dva dospělí svéprávní svědci, kteří se podepíší, a osoba k tomu dodá nějaký znak (otisk prstu, klikyhák apod.). Pokud není osoba schopna vytvořit znak, je potřeba třetí nezávislé osoby – notáře, který o rozhodnutí osoby udělá notářský zápis.
3) číst, např. poškození, vada zraku. Vždy k míře postižení zraku zvažujeme prostředky, které lze využít. Můžeme zvolit vhodnou
velikost písma, pomůcky a přístroje pro zvětšení písma, nebo druhou osobu, již si daná osoba sama zvolí, která ji s obsahem listiny
seznámí a ona pak stvrdí podpisem. Pokud se neumí podepsat, učiní na listině vlastní znamení před dvěma svědky, kteří se na listinu
také podepíší, a jeden ze svědků napíše i jméno jednajícího.
Zvažujete některou z forem zastupování a nemůžete se rozhodnout, která je pro vašeho blízkého nejvhodnější?
Zavolejte nám nebo napište. Nemusíte za námi nikam cestovat,
Evropská unie
navštívíme vás ve vaší domácnosti. Naše služby nabízíme zdarma.
Evropský sociální fond
Tel. číslo: 722 970 171 nebo na emailu: poradenstvi@pontis.cz
Operační program Zaměstnanost
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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 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. září 2022 (předem prosím zvažte, v kterém
čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

Anton Bielik 82 let
Miroslava Jersáková 91 let
Jaromír Jílek 75 let
Libuše Piňosová 91 let

Jiřina Kašparová 82 let
Jiří Makoň 75 let
Marie Mihulková 84 let
Brigitta Vlčková 82 let
Vladimír Zapalač 80 let

Olga Draňová 83 let
Vladimír Linhart 84 let
Václav Mazánek 70 let
Lubomír Vlček 85 let

Výstavy v Galerii Zámeček
V letošním roce jsme se opět mohli těšit na výstavu Velikonoce na Zámečku, která
se uskutečnila od 9. do 10. dubna a od 15. do 17. dubna 2022 v Galerii Zámeček.
Návštěvníci si mohli prohlédnout velikonoční dekorace a v případě zájmu si vytvořit
vlastní v probíhající tvořivé dílně. Výstavu uspořádala Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Rapotín ve spolupráci s obcí Vikýřovice.
Po dvouleté přestávce jsme se opět mohli setkat ve čtvrtek 19. května 2022 na vernisáži
výstavy prací keramických kroužků. Návštěvníci výstavy měli možnost si prohlédnout
výrobky, které vyrobili děti i dospělí, kteří navštěvují kurzy keramiky.
Ve dnech 28. a 29. května 2022 uspořádaly členky Základní organizace zahrádkářského
svazu Rapotín ve spolupráci s obcí Vikýřovice Jarní výstavu květin a aranžování ve
sklepních prostorách Galerie Zámeček ve Vikýřovicích. Tato výstava se koná v rámci
dětského dne a kácení máje.

Vzpomínka
Dne 18. černa 2022
uplynulo 10 let od úmrtí
pana Gustava Grmely.
Stále vzpomínáme.
Manželka Zdeňka
a synové
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Termíny svozu odpadů v červenci až září
Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
14. a 28. července, 11. a 25. srpna, 8. a 22. září

Kompozitní obaly
14. července

Biologicky rozložitelný materiál
Každý čtvrtek – vývoz hnědých nádob na BIO
Velkoobjemový kontejner na BIO
– stálé stanoviště u nádraží

Nebezpečný odpad – harmonogram
svozu 10. září (sobota)
08.00–08.20 hod. ulice Krenišovská
08.25–08.45 hod. ulice U Kaple
08.50–09.10 hod. ulice Sadová
09.15–09.35 hod. ulice Okružní
09.40–10.00 hod. ulice Petrovská
u prodejny Lenka
10.05–10.25 hod. ulice Školní

10.30–10.50 hod. ulice Petrovská hostinec Pod Trámky
10.55–11.15 hod. ulice Petrovská u bývalé hasičské zbrojnice
12.15–12.35 hod. ulice Rybářská
12.40–13.00 hod. ulice Krátká

Průzkum zájmu
Vážení občané,

od roku 2012, kdy se v obci začal svážet biologicky rozložitelný odpad, se
významným způsobem navýšily výdaje obce za svoz těchto odpadů. Nejde
jen o odvezené množství, ale také o rostoucí cenu za tunu bioodpadu.
V roce 2012 jsme vyprodukovali 309 t a v roce 2021 to bylo již 775 t. Obec
samozřejmě velmi kladně hodnotí odpovědné chování občanů ve vztahu
ke třídění odpadů, ale současně hledá možnosti úspor. Jednou z těchto možností je zavedení kompostování v domácnostech. Proto se na Vás obracíme
s výzvou, zda byste měli zájem o kompostér na Vaši zahradu. Kompostéry
by v případě zájmu obec koupila a dala občanům k dispozici. Váš zájem
sdělte do 16. 9. 2022 p. Feltlové: feltlova@vikyrovice, tel. 602 371 337,
583 213 146. Dle zájmu občanů obec vyhodnotí, zda k pořízení kompostérů
přistoupí a o způsobu jejich distribuce. Děkujeme za spolupráci.

Dobrá zpráva: ochota
českých domácností třídit elektroodpad roste!
Pryč jsou doby, kdy lidé vyhazovali vysloužilé elektrospotřebiče do popelnic na
komunální odpad nebo v horším případě
do volné přírody na černé skládky. Stále
více lidí si totiž uvědomuje, že to, jak žijeme, můžeme do značné míry ovlivnit my
sami. Třeba tím, že začneme ještě důsledněji třídit odpad z domácností.
Ochota občanů aktivně se podílet na recyklaci elektroodpadu roste, vyplývá z průzkumů společnosti EKOLAMP, která zdarma
zajišťuje sběr a recyklaci nefunkčních elektrozařízení. Ekologické smýšlení a ochota
třídit elektroodpad je znát i na celkovém
objemu sebraných a recyklovaných elektrozařízení. V roce 2021 se v České republice prostřednictvím kolektivního systému
EKOLAMP podařilo sebrat téměř 4200
tun světelných zdrojů, velkého a malého
elektra. Před pěti lety to bylo jen něco přes
1500 tun. To představuje téměř trojnásobný
nárůst. A oproti roku 2005, kdy byla v Česku zákonem zavedena povinnost zpětného
odběru vysloužilých světelných zdrojů

a elektrospotřebičů, se objem odevzdaného
elektroodpadu zvýšil 17krát.
Ze sebraných světelných zdrojů a velkého
a malého elektra se po recyklaci k dalšímu využití předá více než 90 % materiálů. Získané kovy, plasty či sklo pak slouží
k další výrobě, případně jako technický
materiál. Díky pečlivému sběru se navíc
zabrání znečištění přírody, ke kterému by
mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky
z nerecyklovaných zařízení dostaly do
půdy nebo vody.
V naší obci můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře Vikýřovice, Petrovská 168 v době úředních hodin.
Světelné zdroje pak můžete zanést také do
malé sběrné nádoby, která je umístěna
v budově obecního úřadu.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších
elektrozařízení pro naši obec zajišťuje neziskový kolektivní systém EKOLAMP.
Ten se zaměřuje na zpětný odběr světelných zdrojů (lineární i kompaktní zářivky,
6

výbojky, halogenové, wolframové i LED
žárovky) a velkých i malých elektrozařízení (domácí spotřebiče, spotřební elektronika, zařízení reprodukující zvuk či
obraz, elektrické a elektronické nástroje,
hračky či vybavení pro volný čas a sport).
Více informací získáte na stránkách
www.ekolamp.cz.

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Z
S příchodem jara jsme s dětmi zažívali spousty krásných zážitků. Jaro jsme otevřeli pomyslným jarním klíčem a vynesením
Moreny do řeky Desné. S velikonočním zajíčkem jsme se vydali
na cestu plnou úkolů a za odměnu nám přichystal sladký poklad.
Děti si společně se svými učitelkami vyráběly velikonoční přáníčka, keramického zajíčka, zdobily velikonoční kraslice, nosily z domova barevné stužky, které nám krásně ozdobily vrbové
větvičky v MŠ. Letos jsme si užili společný školní výlet do Bludova – Pradědova muzea. Počasí nám přálo a děti si tak mohly
užívat ve veškerých dostupných vnitřních i venkovních prostorách. K MDD jsme se vydali na Eko stezku – Krtek přírodovědec, při které si děti upevnily vědomosti ve vztahu k přírodě.
Děti si zdobily paletku přírodním materiálem, který si nasbíraly
v lese a za jejich píli a šikovnost je krteček obdaroval sladkou
odměnou. V závěru školního roku jsme se zúčastnili společné
akce na MŠ Zámecká – Krtek a jeho kamarádi – karneval, kde
se mimo jiné rozloučili a pasovali jsme předškoláčky na školáky.
Děkujeme rodičům za vzájemnou spolupráci, vstřícnost a všem
dětem přejeme krásné a vydařené prázdniny.

Na farmě byl pro žáky připraven program, který je seznámil
s chovem hospodářských zvířat. Dozvěděli se, jak a čím se krmí
telátka i dospělé krávy, jak se dojí, proč je mléko pro člověka důležité a co se z něho vyrábí. Na závěr ochutnali domácí zmrzlinu
a mohli si zakoupit různé speciality vyrobené z čerstvého mléka.
Druhá část výletu se odehrávala na zřícenině hradu Helfštýn.
Průvodce nám nejdřív představil historii tohoto místa vyprávěním pověstí a potom začala samotná prohlídka. Žáci se mimo
jiné dozvěděli, že hrad patří svojí rozlohou k nejrozsáhlejším
hradním komplexům v Evropě. Během prohlídky jsme prošli čtyři nádvoří, navštívili historickou mincovnu, prohlédli si
sbírku uměleckého kovářství a expozici archeologie. Žáci měli
také možnost prohlédnout si okolí hradu z věže. Domů jsme se
všichni vraceli unaveni, ale se spoustou nových dojmů a zážitků.

Eva Salátová

Monika Habrmanová

V
Po dvouleté pauze z důvodu šíření infekčního onemocnění COVID-19 jsme na naší škole opět mohli přivítat jaro tradičním
Velikonočním jarmarkem, konaném 13. 4. 2022. Prostory školy
se tak proměnily v tvořivé dílny, kde měli návštěvníci možnost
vyrobit si kraslice voskovou technikou, ozdobit perníčky, uplést
pomlázku z vrbového proutí, vytvořit si ozdobnou placku nebo
si vyzkoušet tvorbu keramiky na hrnčířském kruhu.
Žáci i učitelé přispěli vlastnoručně vyrobenými velikonočními dekoracemi, které bylo možno si zakoupit v připravených stáncích.

Š
Ve čtvrtek 26. května jsme se vydali s žáky ZŠ na školní výlet.
Od školy odjely dva autobusy natěšených žáků, kteří se nemohli
dočkat nových zážitků. První autobus zamířil nejprve na farmu
„Doubravský dvůr“ nedaleko Litovle a druhý vezl žáky za poznáním hradu Helfštýn. V průběhu dne se autobusy s žáky vystřídaly a nikdo tak o nic nepřišel.

O občerstvení se opět postaraly šikovné maminky našich žáků.
Úspěšnost jarmarku byla poznat podle velkého počtu návštěvníků, skvělé atmosféry a koneckonců i vyprodaných stánků.
Lenka Skálová
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
D

M

11. května navštívili žáci naší školy dopravní hřiště v Mohelnici.
V letošním školním roce to bylo již podruhé, kdy si žáci mohli na
dopravním hřišti osvojit zásady bezpečného chování v silničním
provozu. Žáky 4. a 5. ročníku navíc čekala závěrečná zkouška
pro získání průkazu cyklisty. Tomu předcházela pečlivá příprava
formou dopravního kroužku. Zkouška se skládala ze závěrečného
testu, který měl ověřit teoretické znalosti žáků. Na praktickou část
zkoušky se žáci přesunuli na dopravní hřiště, kde v improvizovaném silničním provozu jezdili na kole a řídili se dopravními
značkami, semafory a pokyny policistů.
Všichni žáci prokázali výborné znalosti a právem průkaz cyklisty získali.
Nezbývá, než novým mladým cyklistům popřát mnoho bezpečných kilometrů na kole!

Protože nás bylo hodně, rozdělili jsme se do tří skupinek. První vyrazily na cestu děti z oddělení Želviček, potom Rybičky a Žabičky.
Trasa byla značena barevnými stužkami a směřovala od MŠ k vlakové zastávce, dál po cestě k velkému dubu. Před ním jsme odbočili
vlevo na panelovou cestu, která se stáčela zpět ke školce.
Pro děti připravila paní učitelka Monika Alková celkem 6 úkolů.
Nesly si s sebou hrací kartu, rozdělenou na 6 políček, zavěšenou na krku a opatřenou oboustrannou lepící páskou. Děti plnily
úkoly na jednotlivých stanovištích. Např. najdi a přilep si na kartu něco hnědého, přilep na kartu něco tvrdého apod.
Další 3 úkoly na ně ještě čekaly na zahradě mateřské školy. Musely hmatem rozpoznávat předměty, roztřídit odpadový materiál
do kontejnerů a zapamatovat si co nejvíce přírodnin ukrytých pod
dekou. Hurá! Všechno splněno. Krteček byl spokojený a děti odměnil malou sladkostí.

Drahomíra Ďurišová

K
Celým školním rokem nás v MŠ provází pohádková postavička
Krtečka a jeho kamarádů. Proto jsme se rozhodli připravit pro
naše děti takovou malou ekostezku jako dárek ke Dni dětí.

Radmila Beranová
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Z

J ,

Setkání s rodiči a širokou veřejností proběhlo v tělocvičně školy.
Žáci ze školy zahráli na ﬂétny a zazpívali pro dobrou náladu
všech. Děvčata z kroužku aerobiku roztančila celou tělocvičnu. Společná zábava věnovaná tématu Já, člověk pokračovala
také v prostorách školy. Aktivity pro děti i dospělé čekaly také
na čerstvém vzduchu před školou. Mohli jsme si zde vyzkoušet správné čištění zubů a také jsme dostali odbornou radu, jak
se správně o chrup starat. Někteří návštěvníci si nechali změřit
tlak, jiní si vyzkoušeli na ﬁgurínách resuscitaci pacienta. Neméně zajímavé bylo povídání a seznámení s vychovateli, kteří
pracují s dětmi trpícími autismem. Mohli jsme si sestavit denní
režim pomocí piktogramů a obrázků, podle kterého pracují děti
v centru Dětský klíč v Šumperku. Bylo nám líto, že sanitní vůz
musel být po pár minutách odvolán k záchrannému výjezdu.
Většina z nás si při odjezdu sanitky za zvuku sirény uvědomila
důležitost lidského života. Zamysleli jsme se nad tím, že nemoci
a úrazy jsou někdy velmi nečekané. Každý z nás by si měl více
vážit svého zdraví a lidského života. S paní Ruprichovou si děti
zacvičily a protáhly celé tělo. Akce se vydařila a již se těšíme na
příští školní rok a nové téma našeho celoročního projektu.
Mgr. Iveta Špundová

Informace ZŠ a MŠ Vikýřovice
Ve čtvrtek 30. 6. 2022 žáci ZŠ obdrží vysvědčení a začnou pro ně nejkrásnější dva měsíce v roce. Přejeme jim, aby si prázdniny užili,
odpočinuli si a nabrali síly do nového školního roku 2022/2023.
Letní prázdniny budou zahájeny v pátek 1. července 2022 a skončí ve středu 31. 8. 2022.
Nový školní rok 2022/2023 zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022.
V průběhu prázdnin bude otevřena pro všechny přihlášené děti jen MŠ Zámecká 97, Vikýřovice.
01. 07. – 15. 07. 2022 – provoz pro přihlášené děti
19. 07. – 14. 08. 2022 – MŠ budou uzavřeny
15. 08. – 26. 08. 2022 – provoz pro přihlášené děti
29. 08. – 31. 08. 2022 – MŠ budou uzavřeny
Provoz v obou MŠ bude opět zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.
Sběr papíru – opět sbírat vše – letáky, časopisy noviny, knížky a katalogy, lepenka, krabice, kartony a vše ostatní
Termín podzimního sběru bude v říjnu 2022.
Dále pokračujeme ve sběru pomerančové a citronové kůry a víček z pet lahví.
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PLACENÁ INZERCE

SALÓN
ADÉLA

Mobilní servis zahradní techniky

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

773 611 738
Adéla Mošelová

Provozovna: Sobotín 30, 788 16

Tel: 774 44 66 24
servis@kolemsekacek.cz
www.kolemsekacek.cz

(u zdravotního střediska)
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www.dormerpramet.com
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Ze života dobrovolných spolků
Rodinné centrum Vikýrek působící nejen ve Vikýřovicích, ale od loňského roku také na
zámku Třemešek v současné době nabízí pravidelný dopolední i odpolední program,
a to do konce měsíce června 2022.
V rámci posledního půl roku působení jsme vám kromě pravidelného programu nabídli
přednášky, minibesedy, kurzy šití, předporodní kurzy, jarní a letní bazárek, Čarodějnický rej, Květinovou slavnost, Netradiční olympiádu a Dětský den pro děti.
Široké veřejnosti jsou také k dispozici naše poradny – Psychologická (krizová) poradna,
Logopedická poradna, Výživová poradna a Laktační poradna.
Pokud potřebujete radu či odbornou pomoc, neváhejte se obrátit na naše poradny. Konzultace jsou zdarma. Možnost konzultací i přes e-mail.
Během letních prázdnin pravidelný program nahradí příměstské tábory, a to jak pro
předškolní děti, tak i děti školou povinné. V letošním roce nabízíme celkem 8 turnusů.
Jednotlivé tábory jsou zaměřeny na zajímavá témata. Děti čeká spoustu zážitků, tvoření,
her a výletů.
Příměstské tábory jsou již plně obsazeny.
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 návštěvníkům děkujeme za jejich podporu, lektorkám děkujeme za skvělé vedení
a budeme se na všechny děti a rodiče těšit po letních prázdninovém volnu při našich
dalších akcích a aktivitách, které plánujeme do konce roku 2022.
Všem dětem přejeme úžasně strávené letní prázdniny plné zážitků, pohody a relaxace.
Za RC Vikýrek z.s. Veronika Maitnerová

FBC
Vikýřovice
V měsíci dubnu jsme odehráli
poslední turnaje v Olomoucké
soutěži mužů. Muži skončili na
posledním místě, ale v průběhu
sezony bylo vidět, jak se jejich
hra zlepšuje. Větší radost nám
udělaly děti. V květnu se dohrávaly turnaje Zábřežské ﬂorbalové ligy (ZFL), protože přes zimu
se nehrálo. Celkově skončili
mladší i starší žáci na 4. místě.
A protože děti byly úspěšné, rozhodli jsme se, je příští sezonu přihlásit do Olomouckého přeboru starších žáků, aby si vyzkoušely zase něco nového.
V květnu a červnu ještě probíhaly tréninky dětí a mládeže a starší žáci si zahráli přátelské utkání s žáky Asperu Šumperk. Nejmenší děti z přípravky (děti do 10 let) si zahrály
koncem dubna na svém prvním turnaji v Postřelmově. A protože některé děti nám onemocněly, měli jsme jen pět hráčů, tak nám kamarádi z Postřelmova půjčili brankářku
Viky. Chytala senzačně a ještě jednou jí děkujeme za pomoc. A aby nezáviděly starším
dětem, skončily taky na 4. místě.
V červenci nás čeká již 9. ročník ﬂorbalového příměstského tábora. Tábor proběhne
od 25. 7. do 30. 7. 2022 v tělocvičně u základní školy a přilehlých sportovištích.
Bude se hrát ﬂorbal, míčové hry, různé turnaje a soutěže. Případní zájemci se mohou
přihlásit na e-mailu info@fbcvik.cz. Na uvedeném emailu vám budou zodpovězeny
i případné dotazy. V letních měsících probíhá i letní příprava žáků a mužů v okolní
přírodě a v srpnu jim začnou tréninky. Od září budou tréninky žáků v pondělí od 17.30
do 19.30 hodin a ve čtvrtek od 16.30 do 17.30 a nejmenších dětí od 16 do 17.30 hodin.
Rádi uvítáme i nové posily. Těšíme se na setkání s Vámi.
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Silvie Cikrytová

S
23. dubna - tradiční sběr šrotu v naší obci.
Děkujeme všem občanům, kteří nám přispěli do naší "sbírky".
14. května jsme po pauze, způsobené covidem, pořádali okrskovou soutěž.
28. května - po dvou letech jsme v květnu
opět uspořádali Kácení máje a Dětský den.
Spolu s námi se na programu pro děti účastnily další složky naší obce. Tímto děkujeme
obci za podporu při všech našich akcích.

Ze života dobrovolných spolků
TJ S
Dobrý den, příznivci vikýřovického fotbalu. Soutěžní ročník 2021/2022 se nám chýlí
ke konci a v době uzávěrky zpravodaje do
konce chybí poslední zápasy. Nicméně
můžeme již v této době označit soutěžní
ročník za vydařený a konečně po několika letech covidových opatření se odehrála
všechna utkání. Radost nám dělala hlavně
mládežnická družstva. Družstvo mladší
přípravky se umístilo ve stříbrné skupině
okresního přeboru bez porážky na prvním
místě. Starší přípravka se dokonce probojovala do zlaté skupiny a bojovali o celkové vítězství, v posledních dvou kolech bojují o celkové 4. až 5. místo v okresní soutěži. Mladší žáci v soutěži obsadí krásné

V

6. místo. Družstvo starších žáků v posledním utkání proti Hanušovicím se pokusí
udržet 4. místo v okresní soutěži.
Družstvo mužů čekají ještě dvě utkání do
konce sezóny a v současné době se nachází na 12. místě v soutěži 1. B třídě Olomouckého kraje. Umístění na 12. místě
nám zaručuje možnost se v soutěži udržet
i další rok. V sezóně 2021/2022 jsme se
snažili o podpoření týmů jak novými hráči, tak novým trenérem, bohužel se nedostavil výsledek, kterého jsme chtěli dosáhnout. Do nadcházející sezóny 2022/2023
bude nově přihlášeno družstvo dorostu,
čímž doplníme poslední chybějící článek
v našem oddíle. Naši dorostenci budou

také pomáhat družstvu mužů, a vyplní tak
případný deﬁcit hráčů. Jsme přesvědčeni
o tom, že se ubíráme správnou cestou.
Dne 5. 6. 2022 si nově budované družstvo dorostu zahrálo přátelské utkání
proti HC Mladí Draci Šumperk. Nešlo
o výsledek, ale o vyzkoušení hry na celé
hřiště v kompletním počtu 11 vs. 11 hráčů. Utkání proběhlo v přátelském duchu
s nečekaně velkou podporou fanoušků.
Mladým hokejistům děkujeme za utkání
a fanouškům za podporu.
Od srpna zveme nové zájemce do našeho
oddílu ve všech kategoriích. Nábor začne
od zahájení tréninkové sezóny. O přesném
termínu Vás budeme včas informovat.

Plánované akce TJ Sokol Vikýřovice:
Červenec 2022 – fotbalové soustředění starších žáků ve Velkých Losinách – penzion Brněnka
Červenec 2022 – fotbalové soustředění dorostu ve Velkých Losinách – penzion Brněnka
6. srpen 2022 – hudební zábava na fotbalovém hřišti, vystoupí hudební skupina SAMMAEL
Srpen 2022 – začátek soutěžního ročníku 2022/2023 mužů a mládeže (předpokládaný začátek 6. 8. 2022), před začátkem utkání
budete včas informováni pravidelným zpravodajstvím na internetových stránkách klubu a informačním kanále obce.
Srpen 2022 – fotbalové soustředění mladší a starší přípravky v Loučné nad Desnou – penzion GÓL.
Říjen – listopad 2022 – fotbalové soustředění mladších žáků
S pozdravem 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,
Irena Kučerová. Příspěvky a náměty redakci zasílejte na e-mailovou adresu Mart.Buchtova@seznam.cz.
Termín příští uzávěrky je 10. září 2022. Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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