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Náš projekt s názvem „Veřejné prostranství před obecním úřadem“ byl podpořen ze strategie CLLD MAS Šumperský
venkov 2014 – 2020: „Z lázní do lesů
a hor, to je náš krásný region II“.
V rámci projektu podaného v dotační
výzvě z Programu rozvoje venkova
přes Místní akční skupinu Šumperský
venkov jsme upravili veřejné prostranství před obecním úřadem ve Vikýřovicích, které spočívalo v instalaci nové
elektronické úřední desky.
V rámci projektu byl instalován jeden
informační digitální panel, který rychle zobrazuje nejen dokumenty úřední
desky, ale také řadu doplňujících informací pro veřejnost. Jedná se o efektivní
a moderní SMART řešení, jak komunikovat s občany.
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Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace se Olomoucký kraj v roce
2021 zavázal poskytnout Obci Vikýřovice dotaci ve výši 10.000 Kč
za účelem zajištění akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Příjemce je oprávněn dotaci použít
na pořízení 1 ks elektrocentrály.
Ing. Ivana Pospíšilová

www.sumperskyvenkov.cz
EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova
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KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE
PŘI RADĚ OBCE VIKÝŘOVICE VÁS ZVE NA

Muzikál Starci na chmelu do olomouckého divadla
Termín: neděle 26. 9. 2021
Odjezd: 13.00 hodin od OÚ Vikýřovice s obvyklými zastávkami
Začátek představení: 16.00 hodin Moravské divadlo Olomouc
Vstupné na představení: 410 Kč
Přihlášky s úhradou vstupného přijímá paní Havlíčková v Obecní knihovně Vikýřovice
v pondělí, středu a pátek od 16. do 31. srpna 2021 v době od 13:00 do 16:30 hodin.
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Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu ve dnech 19. až 30. července 2021
z technických důvodů – převod pošty na poštu Partner.
Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou Šumperk 1 na adrese Gen. Svobody 100/13, 787
01 Šumperk v rámci otevírací doby:
Pondělí až pátek: 8.00 – 18.30
Sobota:
8.00 – 12.00
Neděle:
ZAVŘENO
Na této provozovně bude možné si vyzvednout uložené zásilky.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 18. června jsme přivítali do obce Vikýřovice 15 dětí.
15 hodin – zleva
Julie Valová,
Marie Pavlů,
Pavel Vlček,
Anna Poláčková,
David Janko

16 hodin – zleva
Radomír Vítek,
Lydie Petraturová,
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17 hodin – zleva
Jan Buček,
Adéla Zatloukalová,
Lucie Manglová,
Julie Krmelová,
Tim Ticháček
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Ulice Sadová

,UH

Ulice Mlýnská

U Hájenky

Ulice Sadová

Ulice Mlýnská, U Hájenky

Předmětem rekonstrukce místní komunikace je odstranění stávajících zpevněných
ploch včetně vybourání stávajících silničních obrub a odvodňovacích žlabů mezi
vozovkou a podezdívkami oplocení. Ty
budou nahrazeny zasakovací betonovou
dlažbou. Na těleso komunikace bude položen nový asfaltový povrch. Betonový
chodník mezi rodinnými domy č. p. 410
a č. p. 411 bude nahrazen zámkovou dlažbou. Příjezd do řadových garáží bude proveden zasakovací betonovou dlažbou.

Stavební úpravy rekonstrukce místních komunikací spočívají ve výměně podkladových vrstev pod komunikací, včetně ložní a obrusné vrstvy živice. Komunikace budou lemovány betonovou přídlažbou. Součástí komunikací bude nové
veřejné osvětlení.
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Projekt dále řeší rekonstrukci propustku na ul. U Hájenky.
Stavbu bude provádět: JR STaKR s.r.o., U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
Stavba bude dokončena: 11/2021
Cena stavby: 10 391 000 Kč
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Jedná se o stavební úpravu v podobě doplnění chodníku a snížené obruby ve stávajícím chodníku. Touto úpravou vzniknou přechody pro chodce, které budou dodatečně nasvětleny v místě přechodů. Přechody pro chodce budou doplněny svislým a vodorovným dopravním značením.
Stavbu bude provádět: K2 STAV s.r.o., Komenského 334/4, 785 01 Šternberk
Stavba bude dokončena: 08/2021 Cena stavby: 645 593 Kč

Vikýřovice – fotbalové zábradlí

Poděkování

Oznámení

Jedná se o montáž a dodávku nového
hliníkového zábradlí kolem fotbalového hřiště.
Stavbu provádí: Ekozis spol. s.r.o., Na
Křtaltě 980/21, Zábřeh a GLOBAL
SPORT ČUPA s.r.o., Nová Ves 35,
Frýdlant nad Ostravicí
Stavba bude dokončena: 07/2021
Cena stavby: 312 000 Kč

Děkujeme paní Haně Tomáškové za
krásnou výsadbu, kterou zrealizovala
před novou přístavbou u ZŠ Vikýřovice na ul. Školní.

Obec Vikýřovice koupila nový komunální malotraktor včetně návěsu, čelní
oboustranné stavitelné sněhová radlice, nový válečkový sypač s hydraulickým pohonem a svahový mulčovač.
Cena traktoru vč. příslušenství:
1 227 934 Kč
Prodávající: Šálek s.r.o., Vrahovická
2527/5, 796 01 Prostějov
Pavel Rýznar
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Dostávejte
Dostávejtezprávy
zprávyz znaší
našíobce
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prostřednictvímSMS
SMSnebo
neboe-mailu
e-mailu
prostřednictvím
Vážení
občané,
Vážení
občané,
Obec
Vikýřovice
Vám možnost
nabízí možnost
bezplatné
služby
Smart Info
na
Obec
Vikýřovice
Vám nabízí
bezplatné služby
Smart Info
na odesílání
důležitých
informací
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Rychlé. Jednoduché. Ekologické. A bez front.
To jsou Penguin Boxy, které nově můžou využívat občané Vikýřovic k odesílání a vyzvedávání
zásilek v rámci služby Z Boxu do Boxu jen za
59 Kč za balíček, kdykoliv a bez čekání.

Posílejte balíčky
a šetřete čas, peníze i přírodu
Inteligentní Penguin Box se postará o vaše zásilky,
najdete ho na ulici Školní, na travnaté ploše vedle
chodníku. K zaslání balíčku vám stačí jen něco na
psaní, platební karta a chytrý telefon s připojením
k internetu. K vyzvednutí balíčku použijete pouze
zaslaný PIN kód v SMS a/nebo e-mailu.
„Sdílíme vášeň pro inovace a ekologii, proto
chceme vybudovat projekt světového významu.
Vidíme, i díky současné pandemii, budoucnost
v řešení nákupu a doručení přes inteligentní výdejní místa, která dokážou velké množství zásilek distribuovat rychle, efektivně a s ohledem na životní
prostředí,“ uvádí designér boxů Peter Anderle.
Firma reaguje na zájem občanů i obcí, proto
rádi uvítají podněty, kde byste uvítali další Penguin Box na info@penguinbox.cz.

Doručovaní
e-mailů
obce
x DoručovaníSMS
SMS aae-mailů
odod
obce
Bezplatná
x Bezplatnáslužba
služba
Jednoduchá
registrace
x Jednoducháaa rychlá
rychlá registrace
Možnost
kategorií
zpráv
x Možnostvýběru
výběru kategorií
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účetpro
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Jak
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zpráv?
Registrace je velmi jednoduchá a rychlá.

Registrace je velmi jednoduchá a rychlá.

1. Stačí kliknout na tlačítko zaregistrovat nebo načíst QR kód.
1. Stačí kliknout na tlačítko zaregistrovat nebo načíst QR kód.
2. Vybrat svoji obec.
2. Vybrat svoji obec.
3. 3.Zvolit
kategorii zpráv, které chcete dostávat.
Zvolit kategorii zpráv, které chcete dostávat.
4. 4.Zadat
své
údaje.
Zadat
svékontaktní
kontaktní údaje.
5. 5.Potvrdit
Potvrditaajste
jste zaregistrováni.
zaregistrováni.
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se můžete
můžete zaregistrovat
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Na webových
stránkách
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Jednoduše
Jednodušenačtením
načtením QR
QR kódu
kódu

Chcisesezaregistrovat
zaregistrovat
Chci

Co můžete získat registrací do Smart Info?

Co můžete získat registrací do Smart Info?
•
•
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•

Oznámení o výpadcích elektřiny, odečtu vody, plynu...
x Oznámení o výpadcích elektřiny, odečtu vody, plynu...
Připomenu svozu odpadu
x Připomenutí svozu odpadu
Pozvánky
na připravované událos a akce v obci
x Pozvánky na připravované události a akce v obci
Změny
otevíracích
hodinpošty,
pošty,
obchodu,
úřadu...
x Změny otevíracích hodin
obchodu,
úřadu...
Krátké
a
podstatné
informace
z
obce
x Krátké a podstatné informace z obce

Ing. Peter Anderle
Více informací na www.penguinbox.cz
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Rekonstrukce mostu byla zahájena v květnu 2020. Starý most přes řeku
Desnou, u kostela, byl odstraněn, protože kapacitně nevyhovoval. Během
rekonstrukce byly práce několikrát vzhledem k vysokým průtokům v řece
přerušeny. V dubnu 2021 se podařilo most dokončit a 31. května byl provoz
na mostě opět obnoven v obou směrech. Nový trvalý silniční most přes řeku
Desnou je založen na velkoprůměrových pilotách předvrtávaných do stěny.
Most je monolitický železobetonový. Délka přemostění je 15,127 m a jeho
šířka 7,25 m. Provoz je obousměrný. Na mostě byl také vybudován pro pěší
chodník s veřejným osvětlením. Mostovka je opatřena živičným povrchem
a ocelovým zábradlím. Výška mostu nad terénem dosahuje 4,77 m. Mostní
proﬁl má kapacitu Q100 a navazuje na protipovodňové zídky, které mají
kapacitu Q50.
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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
27. září 2021 (předem prosím zvažte, v kterém čísle by bylo
nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

ČERVENEC
Anton Bielik 81 let
Věra Doubravová 75 let
Miroslava Jersáková 90 let
Květoslava Kadlecová 75 let
Libuše Piňosová 90 let
Dobroslav Stehlík 75 let
Anna Valčíková 75 let

SRPEN
Zdeňka Grmelová 70 let
Miloš Haltmar 70 let
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Návštěvníci Muzea silnic ve Vikýřovicích se mohou až do 3. září 2021 těšit na unikátní
expozičně – herní výstavu Svět kostiček® z české stavebnice SEVA®. Nabídne ojedinělou expozici vlastní tvorby autora a patrona projektu putovních výstav Svět kostiček® Petra Šimra. K vidění jsou zvířata v životní velikosti, společenské hry, modely vozidel a zajímavé stavby. Velkým lákadlem může být také z kostiček SEVA např. detailně
propracovaný model ulice periferie města, se silnicí, zahradami, budovami a vozidly.
Unikátní je dvoupohledová budova hasičárny s detailně propracovanými interiéry i exteriéry, sestavená dle skutečné požární stanice z roku 1923. Novinkou z dílny autora je
pak skulptura kostlivce v životní velikosti dospělého muže s pohyblivými končetinami
tak, jak je tomu ve skutečnosti, dále také model upíra nebo postava Napoleona Bonaparte. Mezi dominanty expozice patří dvoupohledový model kostela s hřbitovem, který
je se svými rozměry adeptem na zápis do Guinessovy knihy rekordů. Na výšku měří
úctyhodných 201 cm, je seskládán z více než 27.700 dílů stavebnice Seva. Díly modelu
nejsou nijak lepeny ani modiﬁkovány. Stavba zabrala autorovi 171 hodin času.
Zajímavá jsou také exponáty z edice Seva Food a Seva Kitchen, které volně navazují na
ediční tovární sadu Seva Rodina – Vaříme. Jedná se o detailně propracované modely pokrmů – například krůtí stehno s rýží a restovanou zeleninou, míchaná vajíčka s pečivem,
festivalový kukuřičný klas a další jídla. Edice Seva Kitchen nabídne kuchyňské náčiní
(klepáček na maso, šťouchadlo na brambory, obracečka na palačinky, naběračka, aj.)
a samozřejmě kuchyňské nádobí – talíře, hrnky, číše, ale i pánev nebo hrnce.
Součástí výstavy je také velká dětská herna o několika herních zónách s kostičkami
Seva®, BLOK®, Mosaic Maxi, Combi Car a Disco.
Mgr. Alena Turková, vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích
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Jiřina Kašparová 81 let
Vladimír Mátl 75 let
Marie Mihulková 83 let
Josef Petr 75 let
Brigitta Vlčková 81 let

ZÁŘÍ
Olga Draňová 82 let
Jaroslav Letocha 70 let
Vladimír Linhart 83 let
Dušan Oravec 86 let
Lubomír Vlček 84 let
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Termíny svozu odpadů
v červenci až září 2021

Nepořádek kolem
kontejnerů na velkoobjemový odpad

Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek

Takto vypadají některá stanoviště při svozu velkoobjemových kontejnerů. Odpad, který do kontejnerů nepatří
a nepořádek kolem kontejnerů.

1., 15. a 29. července, 12. a 26. srpna, 9. a 23. září

Kompozitní obaly
1. července

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

Množství svezeného SKO za prvních pět měsíců 2021
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V naší obci se za prvních 5 měsíců odvezlo na skládku 193 tun směsného
komunálního odpadu (včetně objemného). To představuje asi 41 %
z letošního limitu pro naši obec podle nové legislativy (470 tun/rok 2021).
Při překročení stanoveného limitu zaplatíme o 300 Kč za odvezenou tunu
na skládku více.

KLASICKÉ A HALOGENOVÉ
ŽÁROVKY SE NOVĚ TŘÍDÍ
Klasické, přímo žhavené žárovky původně do zpětného odběru
zařazeny nebyly. Od 1. ledna 2021 se však situace změnila.
Zákon o výrobcích s ukončenou životností nově nařizuje třídit
i klasické a halogenové žárovky.
Vzhledem k evropskému zákazu výroby klasických žárovek
se předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš
potřeba. Realita je však jiná, tyto žárovky se k nám pod
různými názvy stále dovážejí.
Do popelnice ani kontejneru se směsným odpadem už vysloužilé
běžné a halogenové žárovky nepatří. Vrací se stejně jako
úsporné a trubicové zářivky, výbojky nebo LED žárovky.
Můžete je vrátit v obchodě při nákupu nových, ve sběrných
dvorech nebo je vyhodit do některé ze sběrných nádob
společnosti EKOLAMP, která recyklaci světelných zdrojů
v České republice zajišťuje.

Když si půjdete koupit žárovku, uvidíte u její ceny výši příspěvku
na recyklaci, kterým výrobci přispívají na budoucí recyklaci
vysloužilé žárovky. Viditelné uvádění příspěvků na recyklaci
neplatí jen pro žárovky, ale pro všechna elektrozařízení.
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Z

raných přírodnin vytvářely sluníčka nebo domečky pro broučky. Posledním šestým úkolem bylo najít schovaný poklad.
A podařilo se, poklad byl nalezen a taky hned snězený… no,
kdo by odolal sladkému brumíku? Tak ještě trochu proběhnout
a hurá zpátky do školky. Děti byly unavené, ale spokojené. Tak
třeba si takovou cestu za pokladem brzy zopakujeme.

Konečně jsme se dočkali otevření naší MŠ Ke Splavu a mohli
se tak setkat standardním způsobem. Radost ze setkání byla
viditelná s paními učitelkami i kamarády. Děti si tak společně mohly hrát na zahradě, sportovat na dětském hřišti a trávit
chvíle v přírodě. V závěru školního roku jsme se vyfotili na
zahradě MŠ. V červnu všechny děti ukončily celoroční hry
Rok s vílou Zvonilkou a piráty se slavnostním rozloučením
školáčků. Všem našim dětem přejeme prázdniny plné slunce,
pohody a rodičům dovolenou s načerpáním energie a síly na
nový školní rok.

Radmila Beranová

G

Eva Salátová

O

MŠ Z

„Paní učitelko, kdy už bude ten Den dětí? A bude nějaké překvapení?“ Klasická otázka od našich nejmenších. Netrpělivě
vyčkávaly, co se bude dít. A pak přišlo úterý 1. června a s ním
i takový netradiční dárek v podobě cesty za pokladem. Jako
první vyrazily děti z oddělení Žabiček a označovaly cestu barevnými fáborky. Na šesti stanovištích byly připraveny také
obálky s úkoly. Po nich se vydaly v určitém časovém rozestupu
na cestu i děti z oddělení Rybiček a jako třetí děti z oddělení
Želviček. „Já už vidím obálku!“ volaly jeden přes druhého. Jejich úkolem bylo uhodnout hádanky, vyjmenovat jarní květinky podle barev, spočítat pavoučky. Ukazovaly něco, co leze,
létá, běhá nebo skáče, zazpívaly si s ptáčky písničky. Z posbí-

S
ZŠ během školního roku 2020/2021 sbírala pomerančovou a citronovou kůru, kaštany a vršky od pet lahví. Ukončen byl sběr
baterií, tonerů a starých elektrospotřebičů. Sběr papíru v této
nelehké době se konal po dlouhé odmlce 2. června 2021. Přijímaly se letáky, časopisy, noviny, knížky nebo katalogy.
ZŠ děkuje všem, kteří papír přivezli a přispěli tak žákům na
nákup učebních pomůcek.
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Lenka Skálová

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
D

Z

Naše škola se každý rok účastní akce Den Země pořádané Střediskem volného času Doris. Tento den je věnovaný Zemi a pravidelně se koná 22. dubna. Jedná se o osvětu žáků
v oblasti ochrany přírody spojenou se zajímavými aktivitami – úkoly, snahou upozornit
na zhoršující se životní prostředí. Vzhledem k současné situaci v naší republice i ve světě
se známá akce se zábavnou částí pořádaná v parku Sady 1. máje letos nekonala. Netradičně se daly různé úkoly plnit v online prostoru. Žáci mohli pracovat jednotlivě a úkoly si
rozprostřít v celém měsíci květnu. Jako škola jsme se tento den zapojili sbíráním odpadků
v naší obci. Jednotlivé třídy si rozdělily ulice, části obce a snažily se posbírat všechny
odhozené odpadky. Vybaveni rukavicemi a igelitovými taškami se žáci snažili naši obec
zútulnit a přispět tak k čistějšímu životnímu prostředí.
Mgr. Eva Jonová

P
V
V pátek 28. května pracovali prvňáci v průběhu vyučovaní na projektu Veselé zoubky.
Tento interaktivní program byl zaštítěn DM
drogerií markt, která věnovala žákům učební
pomůcky, zábavné kvízy, hry, DVD a dárkový balíček. Cílem tohoto programu je zlepšit
zubní zdraví u dětí a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů
u dospělé populace v budoucích letech. Program
buduje u žáků pozitivní vztah k zubní hygieně
a vede je k pravidelným preventivním návštěvám
u stomatologa.
Žáci si během celého dopoledne připomínali,
jak je důležité starat se o svůj chrup a téma zuby
se promítalo do všech vyučovacích předmětů.
V průběhu dopoledne se seznámili s tím, jakou
mají zuby funkci, z čeho se skládají, naučili se
své zoubky pojmenovat správnými názvy a čísly. Přišli na to, které zoubky jim vyrostou dvakrát a které jen jednou. Nejvíce času věnovali
činnostem, které vedly k tomu, aby věděli, jak
se o své zuby správně starat a jakých se mají
vyvarovat chyb, aby předcházeli zubnímu kazu.
Jako odměnu za dopolední práci si odnesli dárkovou tašku, ve které měli zubní kartáček, pastu, přesýpací hodiny pro čištění zubů a žvýkačky bez cukru.
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skvělá, ale také skromná, nestačili se divit, odkud jim na ni
chodí pochvaly. Přečíst si můžete ty od dětí z Vikýřovic na
www.zsvikyrovice.cz.

Každý rok k nám do školy přijíždějí na besedu lektoři vzdělávacího programu o recyklaci a správném třídění odpadu. Jejich
snahou je, aby si žáci již od útlého věku tento návyk správně
osvojili. Letos však pandemie koronaviru neumožnila osobní
návštěvu lektorů. Přesto jsme měli možnost zúčastnit se online
besedy. Ve čtvrtek 27. května 2021 se třídy postupně spojily
přes aplikaci Meets s lektorem a na interaktivní tabuli propojené s počítačem se zapojily do prezentovaného programu. Žáci
se dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále
vyrábí. Aktivně se zapojili a odpovídali na lektorovy otázky.
Bylo vidět, že téma třídění odpadu jim není cizí a mnoho z nich
má zkušenosti z domova. Žákům byly doporučeny webové
stránky www.tonda-obal.cz, kde mohou navštívit svět třídění
a recyklace formou her, kvízů apod. Program vhodně doplnil
učivo s tématy o ochraně životního prostředí.

O
Přesto, že jsme si letošní školní rok užili všichni spíše ve virtuálním světě u počítačů a tabletů, nezapomínali jsme na chvíle her, dobrodružství, zajímavostí, pohádek a zvířat. Ve světě
fantazie, historie, ale i skutečností se ocitáme s knihou, kterou
čteme. Proto jsme nadšeně využili nabídky knihovny v Boskovicích, která pořádala online besedy pro školy v této nelehké
době. Paní knihovnice se spojila s jednotlivými třídami přes
aplikaci Teams, kterou jsme pro distanční výuku používali.
Paní knihovnice připomněla všem dětem, jak se chováme
v prostorách knihovny, zopakovali si význam knih a také si popovídali o pravidlech a řádu knihoven. Pro každou třídu měla
připravený zajímavý program. Děti se seznámily s novými
knihami, které měly možnost také vidět na svých monitorech.
Během setkání v online světě si mohly děti zasoutěžit, aktivně
se podílet na besedě různými hrami a měly také prostor na dotazy. Sdílely si vzájemně své zkušenosti s četbou knih a časopisů. Při postupném vracení dětí do škol jsme se opět velmi rádi
spojili s paní knihovnicí, která velmi zajímavě a poutavě zpříjemnila týden třídě, která byla v režimu online výuky. Třeťáci
o besedách s paní knihovnicí psali své slohové práce, ve kterých můžeme vyčíst spokojenost, nadšení a zájem dětí o knihy.
Některé knihy děti zaujaly natolik, že jim je rodiče již pořídili,
někteří si knihu přejí od Ježíška či za pěkné vysvědčení.

Mgr. Jitka Brzobohatá

B

M
V

Když nemůžou děti do knihovny, vyrazí knihovna z Boskovic
k nim. Jak? No přece online! V tomto pololetí podnikla 65 návštěv do tříd a domovů a povídání o knížkách vidělo celkem
1047 dětí. Za důvěru a spolupráci děkuje pedagogům z různých škol. A protože paní knihovnice Jana Mazurová je nejen
9
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Den dětí
Den dětí jsme společně oslavili v pátek 4. června 2021. Hned
na začátku vyučování, stejně jako každý rok, žáci vyráželi
po třídách zpříjemnit si horké slunečné dopoledne zmrzlinou. Následovalo posezení v restauraci Pomněnka, kde si
mohli vybrat z rozličného sortimentu pochutin. Po návratu
do školy žáky čekaly tvořivé chvilky. Vyráběli si z připravených šablon pomocí odznakového lisu krásné odznáčky,
které jim ozdobily nejen školní aktovky. V další části tvoření si vyrobili sladké dobroty z marcipánové hmoty. Každý
modeloval podle své fantazie. Žáci odcházeli domů s pocitem příjemně stráveného dne.
Lucie Novotná

I
Ve středu 30. 6. 2021 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 2021/2022.
Letní prázdniny budou zahájeny ve
čtvrtek 1. července 2021 a skončí
v úterý 31. 08. 2021.
Nový školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021.

ZŠ

MŠ V

V průběhu prázdnin bude otevřena pro všechny přihlášené děti
jen MŠ Zámecká 97, Vikýřovice.
01. 07. – 16. 07. 2021
provoz pro přihlášené děti
19. 07. – 08. 08. 2021
MŠ budou uzavřeny
09. 08. – 20. 08. 2021
provoz pro přihlášené děti
23. 08. – 31. 08.2021
MŠ budou uzavřeny
Provoz v obou MŠ bude opět
zahájen v úterý 1. 9. 2021.
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POZOR – ukončen sběr baterií,
tonerů a elektro.
Sběr papíru – opět se začíná sbírat
vše – letáky, časopisy, noviny,
knížky a katalogy, lepenka, krabice,
kartony a vše ostatní.
Termín podzimního sběru bude
v říjnu 2021.
Dále pokračujeme ve sběru pomerančové a citronové kůry a víček
z pet lahví.

Ze života dobrovolných spolků
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V sobotu 12. 6. 2021 se
parta vikýřovických myslivců sešla na své „chaloupce“, aby slavnostně
odhalila nástěnnou kapličku se soškou svatého
Huberta. Iniciátory byli
a u zrodu celé akce stáli zapálení členové Ing.
Lubomír Becha, Bc. Miroslav Mokoš a Lubomír
Pospíšil. Slavnostní akci
byl přítomen starosta Vikýřovic, pan Václav Mazánek, dlouholetý myslivec,
člen a předseda Mysliveckého spolku Petrov Vikýřovice.
Svatý Hubert († 727) byl franský biskup, zakladatel města Lutychu a křesťanský svatý. Hubert býval rozmařilým šlechticem a lovcem a podle legendy se po setkání s jelenem na honu změnil a zasvětil náboženskému
životu. Po celé Evropě je proto ctěn jako patron a ochránce lovců a myslivců. Hubertova osobnost inspiruje i dnes. Pro všechny myslivce, věřící
i nevěřící, je sv. Hubert symbolem myslivecké cti, pokory a poctivosti,
patronem lovu a ochrany zvěře, tradic a mysliveckých obyčejů.

Mobilní servis zahradní techniky
§ȴǞǯƵƮƵǿƵǲßƋǿƊȌȯȲƊɨǠǿƵȺƵǲƊƩǲɯلɹƊǘȲƊƮȁǠ
ɈȲƊǲɈȌȲɯلȯǞǶɯǞƮƊǶȾǠɈƵƧǘȁǞǲɐ

Dveře našeho rodinného centra jsme veřejnosti otevřeli
ihned, jak to bylo možné s ohledem na aktuální vládní
opatření. Nicméně ani v době lockdownu jsme nezaháleli
a maminkám nabízeli online podporu v rámci vzdělávacích videí.
Jako první naše centrum navázalo spolupráci s Fit a fyzio
Šumperk, díky kterému jsme na našich facebookových
stránkách zveřejnili video o akrobacii dětí a jeho pozitivním vlivu na vývoj, další video se pak neslo v duchu těhotenství a jeho vliv na změnu těla z pohledu fyzioterapeutů.
Mysleli jsme také na maminky v očekávání, pro které byla
natočena videa od poporodní duly – Těhotenství, Kojení.
Veškerá videa jsou volně ke zhlédnutí i nadále a budeme
rádi za Vaše zpětné reakce.
V období Velikonoc jsme pro naše nejmenší zrealizovali
stezku v okolí Třemešského zámečku nazvanou Putování
s velikonočním zajíčkem. Tato stezka se těšila velikému
zájmu. Děti s rodiči navštívily předchystané stanoviště,
plnily úkoly a nakonec si vymalovaly velikonoční papírová vejce. Veškerá aktivita probíhala individuálně a bylo
pouze na rodičích, kdy stezku navštíví.
Zájemcům je také v rámci našeho centra nově a zdarma
nabízena Psychologická poradna a Poradna pro ženy
(nejen) v šestinedělí. Bližší informace a termíny realizací
poraden jsou vždy včas umístěny na naše webové a facebookové stránky.
Nesmíme také opomenout velice zajímavou přednášku
nazvanou První pomoc u dětí. Přednáška byla realizována 18. a 19. června.
Za zmínku stojí také akce Den dětí, konaná 5. června před
RC Vikýrek. Na naše nejmenší čekalo malování na obličej, jízda na konících, skákací hrad a spousta soutěží.
Děkujeme vedení obce za možnost realizace a SDH Vikýřovice za přistavení hasičského vozu pro děti.
Naše rodinné centrum se hrdě zapojilo do celorepublikové akce pořádané iniciativou Vyrůstat doma na podporu pěstounů a transformaci kojeneckých ústavů. Hlavní
snahou je, aby děti do 3 let věku nebyly umisťovány do
ústavních zařízení.
Rádi bychom Vás také krom pravidelného programu pozvali na naše příměstské tábory. Na některých máme stále
volná místa. Veškeré informace najdete také na webových
či facebookových stránkách.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň, tým RC Vikýrek.

Příměstské tábory 2021
12. – 16. 7. PO INDIÁNSKÉ STOPĚ
– školní tábor, místo konání: Vikýrek
12. – 16. 7. CESTA ZA PÍSMENKEM III
– školní tábor, místo konání: Třemešek
19. – 23. 7. ANGLICKÉ HRÁTKY
– školní tábor, místo konání: Vikýrek
26. – 30. 7. OBJEVOVÁNÍ PŘÍRODY
– školní tábor, místo konání: Třemešek
02. – 06. 8. VIKÝREK V POHYBU
– předškolní tábor, místo konání: Vikýrek
09. – 13. 8. TOULKY S PÍSNIČKOU
– předškolní tábor, místo konání: Třemešek
16. – 20. 8. CESTA ZA POHÁDKOU
– předškolní tábor, místo konání: Vikýrek

Tel: 774 44 66 24
servis@kolemsekacek.cz
www.kolemsekacek.cz
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Florbalový klub FBC Vikýřovice pořádá v červenci 2021 již
8. ročník ﬂorbalového příměstského tábora. Tábor proběhne od
26. 7. do 30. 7 v tělocvičně u základní školy a přilehlých sportovištích. Bude se hrát ﬂorbal, míčové hry, různé turnaje a soutěže.
Případní zájemci se mohou přihlásit na emailu info@fbcvik.cz.
Na uvedeném emailu vám budou zodpovězeny i případné dotazy.
Na konci prázdnin proběhne 5. ročník akce „Loučení s prázdninami“ pro děti a rodiče. V letošním roce jsme opět přihlásili
muže do Olomoucké soutěže mužů. V letních měsících bude
probíhat i letní příprava mužů v okolní přírodě a v září jim začnou tréninky. Tréninky dětí a mládeže začnou v průběhu měsíce
září a rádi uvítáme i nové posily. Přihlásit se můžou děti i dospělí
všech kategorií. Těšíme se na setkání s Vámi.

V

Dobrý den, příznivci vikýřovického fotbalu. Jarní sezóna nám
kvůli vládním opatřením bohužel nezačala. Naštěstí ale v současné době můžeme naplno trénovat a připravovat se na novou
sezónu 2021/2022. V nadcházející sezóně budou přihlášena
družstva mládeže do okresního přeboru, a to mladší a starší přípravka a družstva mladších a starších žáků. Družstvo mužů je
přihlášeno do krajské soutěže 1B třídy. Dle aktuálních informací
bude mužská soutěž zahájena 7. 8. 2021 a mládežnické soutěže
dne 28. 8. 2021. Před začátkem utkání budete včas informováni
pravidelným zpravodajstvím na internetových stránkách klubu
a informačním kanále obce.

Silvie Cikrytová

O

F
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ÚS ČZS Šumperk – Jeseník 12. 6. 2021 uspořádal okresní soutěž Floristiky v KKC Rapotín za podpory starosty obce Rapotína. Celkem se zúčastnilo 10 soutěžících a že k překvapení není
nikdy daleko, tak to bylo i nyní. Soutěžící byli velmi dobře
připraveni, což vypovídá i o jejich překrásných aranžmá. O to
těžší to bylo pro porotu, vyhodnotit ty nejlepší, aranžmá byla
opravdu nádherná.
V současné době se konají přátelská utkání všech družstev, která
alespoň částečně nahrazují zrušenou sezónu. Dále ve spolupráci
s agenturou MORASPORT pořádáme fotbalovou školu Horsta
Siegla v období od 12. 7. do 16. 7. 2021. Na tuto školu se můžete
stále přihlašovat na internetových stránkách www.morasport.cz.
V období prázdnin proběhne taneční zábava v areálu hřiště TJ
Sokol Vikýřovice. O termínu konání akce budete informováni na
veřejných místech a internetových stránkách. Těšíme se na vaši
účast a podporu.
V rámci tréninků probíhá náborová akce nových fotbalistů a fotbalistek. Zájemci se mohou konkrétně domluvit s jednotlivými
trenéry, kteří vám rádi pomůžou a poradí s jednotlivými dotazy.

Plánované akce TJ Sokol Vikýřovice
červen 2021 – Volby do výboru klubu
červen – červenec 2021 – přípravné utkání jednotlivých kategorií

1. místo Lenka Hrochová ZO ČZS Rapotín, obec Vikýřovice
2. místo Zdenka Engelová ZO Rapotín, obec Petrov nad Desnou
3. místo Stanislava Škaroupková ZO Sobotín, obec Sobotín
ÚS ČZS Šumperk – Jeseník děkuje všem zúčastněným za překrásné aranžmá, obci Rapotín, kolektivu pracovníků KKC Rapotín, Mgr. Ambrožové zástupkyni US ČZS Praha a všem co se na
přípravě této soutěže podíleli.

červenec 2021 – fotbalová škola Horsta Siegla (12. – 16. 7. 2021)
červenec – srpen 2021 – taneční zábava, termín bude upřesněn
srpen 2021 – začátek soutěží mužů a mládeže
srpen 2021 – fotbalové soustředění Brněnka Velké Losiny
S pozdravem tým TJ Sokol Vikýřovice

Božena Kocůrková místopředsedkyně ÚS ČZS Šumperk – Jeseník

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 2021. Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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