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Vikýřovice – rekonstrukce
chodníků, zastávkový přístřešek

Veřejné osvětlení v obci Vikýřovice – ul.
U Kaple, Ke Splavu, část ul. Hraběšická

Cena stavby: 672 772 Kč
Stavbu prováděla firma: SART – stavby
a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B,
787 01 Šumperk
Stavba byla dokončena. Jednalo se o pře-dláždění stávajícího chodníku na ul. Rapotínská. Nová autobusová zastávka je na
ul. Petrovská (u vlakového nádraží).

Cena stavby: 482 185 Kč
Stavba bude dokončena: 09/2019
Stavbu provádí: EMONTAS s.r.o., Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc
Jedná se o nové veřejné osvětlení podél
místních komunikací.

storu parkoviště bude vytvořena výsadba
stromů a keřů. Hlavní funkcí stromů je zastínění parkovacích ploch. V prostoru ul.
Sokolská bude provedena výsadba zeleně
stromového patra.

Sluneční hodiny u kaple sv. Antonína
Vikýřovice – veřejné osvětlení
Cena stavby: 964 277 Kč
Stavbu prováděla: ﬁrma Energorozvody
s.r.o., Počernická 3410/1a, Praha 10
Stavba byla dokončena. Jednalo se o nové
veřejné osvětlení na ul. Ztracená a Pod Lesem podél místních komunikacích.

Cena: 119 790 Kč
Zhotovitel: Ing. Bc. Jana Ptáčková, Jedlí
183, 789 01 Zábřeh
Na ul. U Kaple před kaplí sv. Antonína byly
osazeny sluneční hodiny. Těleso slunečních hodin tvoří kovová konstrukce o nejširším rozměru cca 0,95 m, s římskými číslicemi, zdobená dalšími kovářskými prvky.
Povrchová úprava tělesa je řešena žárovým
zinkováním, které je překryto třemi vrstvami kovářské barvy. Finální pohledový povrch dotváří zlaté patinování a dvě vrstvy
ochranného nátěru.

Rekonstrukce odvodňovacího
zařízení na ul. Lesní, Vikýřovice
Cena stavby: 1 044 709 Kč
Realizace stavby: 09/2019 až 11/2019
Stavbu provádí: Ekozis spol. s.r.o., Na
Křtaltě 980/21,789 01 Zábřeh
Jedná se kompletní výměnu časem poničených žlabů za nové bezúdržbové, segmentové z trvanlivého plastu.

Revitalizace
zeleně – ul. Sokolská, parkoviště
Cena: 429 336 Kč
Realizace: 06/2019 až 11/2019
Jedná se o výsadbu zeleně u nového postaveného parkoviště na ul. Sokolská. V pro1

Rýznar Pavel
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V průběhu léta jsme zaznamenali zvýšený pohyb vozidel a jiné
techniky stavbařů přes sídliště na ul. Školní. A není se čemu divit.
Naplno se rozběhla rekonstrukce jezu na řece Desná, kdy bude
stávající jez nahrazen novým vakovým jezem. Spodní stavba je
téměř hotová a na dobudování zbývajících částí se pilně pracuje.

Výustní objekt a hradidlová komora
na bezejmenném potoku napojená na systém ochranných zdí.
Stavební jáma rekonstruovaného jezu na řece Desná

Velká část břehů již je osazená štětovnicovými stěnami nebo je
podloží do hloubky injektováno cementovo-bentonitovou směsí.
Na ulici U Hájenky se od bednění oprostil i nový most přes řeku
Desnou a stavbaři pokračují na jeho dokončení. V současnosti
pracují na propojeních se systémem ochranných hrází a zdí a také
na nájezdech spojujících stávající komunikace s novou stavbou.
Vše nasvědčuje tomu, že most bude dokončen v termínu.

Dále také probíhají práce na rybochodu, který má rybám umožnit překonání nového vakového jezu a usnadnit jim putování
proti proudu k trdlištím v horních úsecích řek.

Jak je patrné stavba probíhá podle harmonogramu a všechny
práce se daří včas dokončovat i přes nemalé potíže, které se vyskytují. Pravidelná setkání všech zainteresovaných na stavbě, na
výrobních poradách a kontrolních dnech tomu napomáhají. Na
jednáních jsou veškeré připomínky, podněty a případné stížnosti
občanů naší obce předneseny a je požadována náprava. Občané
své podněty k dané stavbě mohou sdělovat panu Krňávkovi, na
emailové adrese: krnavek@vikyrovice.cz, který naši obec spolu
se starostou na všech jednáních zastupuje.
Podstatně se snížila i nežádoucí turistika občanů po staveništích
a stavbaři na tento nešvar již tolik neupozorňují. I přes podstatné
zlepšení opětovně upozorňujeme občany, že staveniště nejsou
volně přístupná a platí sem všeobecný zákaz vstupu, i když nejsou bezezbytku oplocená.

Rybochod se zdrsněným dnem pro udržení vyšší
hladiny průtoku a snadnější prostupností pro migrující ryby.

V některých úsecích jsou hotové nejen nasypané valy, ale i ochranné betonové zdi a výustní objekty bezejmenných vodotečí včetně
hradidlových a čerpacích komor.

Miroslav Krňávek,
stavební a investiční technik
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Nový most na ul. U Hájenky
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Většina uliček ve Vikýřovicích je označena dopravními značkami
„Obytná zóna“. Vzhledem k tomu, že jsou tyto uličky úzké a bez
chodníků, byl tímto označením vzat ohled na bezpečnost zde bydlících. Bohužel mnoho řidičů význam této značky nezná a její
zásady mnohdy bezohlednou jízdou sobě vlastní nedodržuje.
Někoho možná udiví, že v obytné zóně si děti mohou na silnici
klidně hrát a vozidlo musí před nimi i zastavit!
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích říká:

Připomínáme občanům, kteří ještě nezaplatili místní poplatek za
komunální odpad na rok 2019, že splatnost tohoto poplatku dle
OZV 02/2018 uplynula již 31. 8. 2019.
V době uzávěrky tohoto čísla časopisu tento poplatek ještě neuhradilo 256 poplatníků!!!
V době uzávěrky dlužná částka včetně vymáhaných dluhů činila 86 537 Kč.
Dle zákonné úpravy poplatková povinnost nezletilých po uplynutí lhůty splatnosti přechází na zákonného zástupce.
Všechny dlužníky důrazně upozorňujeme, že včas nezaplacené
nebo neodvedené poplatky může správce poplatku platebním
výměrem zvýšit až na trojnásobek!
Nejste-li si jisti, zda jste platbu místního poplatku za odpad provedli, kontaktujte pracovnici správy místních poplatků Jarmilu
Pospíšilovou na tel. 583 213 146 nebo 607 244 027.

§ 39
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen
dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní
značkou „Konec obytné zóny“.
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53 (chůze při
levém okraji vozovky). Hry dětí na pozemní komunikaci jsou
dovoleny jen v obytné zóně.
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše
20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům,
které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.
Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní
komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke
stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.

Upozornění
Žádáme řidiče motorových vozidel,
aby dodržovali předepsanou rychlost v obci.
Za slušné řidiče děkujeme.

Právní poradenství PřePoS Vikýřovice, Ing. Makoň, DiS.

1.
2.

3.
4.
5.

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče
v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček,
sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.
POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.
KONTROLA KOMÍNŮ
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz
za své chování a za technické zabezpečení
spalinových cest.
svých domovů pro požáru nesete
TOPTE, JAK SE MÁ
pouze vy sami! Aby k těmto požárům
Nedávejte do blízkos topidel hořlavé látky,
nedocházelo a nedocházelo k úmr m
popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
a zraněním, dodržujte toto
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.
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6. POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dě zápalky, zapalovače,
vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.
7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost
hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.
8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.
9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů
10. a šňůrových vedení.
UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Z kulturního života obce / Obec informuje

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
v prosinci 2019 (předem prosím
zvažte, v kterém čísle by bylo
nejvhodnější poblahopřát vašim
blízkým).

Ř
Zelma Bartošová 88 let
Ludmila Drbalová 75 let
Margita Haintlová 75 let
Emilie Lacuchová 70 let
Alexander Linger 84 let
Irena Moravcová 87 let
Josef Morávek 80 let
Vladimír Provazník 70 let

L
Františka Dušková 83 let
Františka Kašparová 89 let
Václav Fric 90 let
Evička Moudrá 70 let
Jozef Smolucha 70 let

P
Růžena Fricová 82 let
Otilie Lipková 86 let
Michal Ondřej 81 let
Miroslav Podhorný 92 let
Jan Vinkler 81 let
Božena Vojtková 75 let

Blahoprání

Diamantová svatba

stříbrnou svatbu.
Vše nejlepší k Vašemu stříbrnému výročí svatby,
ať vaše láska zůstane silná,
jako byla doposud i nadále.

V srpnu 2019 nastal ten krásný okamžik,
kdy spolu bok po boku kráčí pro svou zaslouženou,
diamantovou medaili manželé
Marie a Jaroslav Mihulkovi.
Diamantová medaile se dostává po šedesáti letech
společného, manželského života,
a to už je slušný maraton.

Vaše milující děti – Alenka, Tomáš a Michal

Přejeme Vám všechno nejlepší do dalších společných let.

Dne 8. 10. 2019 oslaví

Silvie a Miroslav Cikrytovi

K

R
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12. 10. 2019 – Zájezd do olomouckého divadla na činohru Postřižiny pro přihlášené – odjezd v 16 hodin
10. 11. 2019 – Posezení pro seniory
19. 12. 2019 – Zpívání pod stromečkem u MŠ
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Svoz komunálních odpadů
3. a 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu,
12. a 26. prosince

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

Kompozitní obaly
3. října

od 2. do 4. října (středa – pátek)
- ulice Krátká
- ulice K Desné
- u bývalé hasičské zbrojnice
- u bývalého sídliště VÚCHS
(parkoviště)

Každý čtvrtek – vývoz hnědých
nádob na BIO do 28.11.2019
Rozmístění velkoobjemových
kontejnerů na BIO:
1. 11. – 12. 11. 2019: ulice Rybářská
12. 11. – 21. 11. 2019: ulice Krenišovská
21. 11. – 29. 11. 2019: ulice Petrovská
Velkoobjemový kontejner na BIO – u nádraží – stálé stanoviště – do 31. 12. 2019
Velkoobjemové kontejnery
– harmonogram svozu od 30. září
do 2. října (pondělí – středa)

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Sběrné nádoby na jedlý olej a tuk
Na stanovištích kontejnerů na separovaný odpad byly umístěny nádoby na sběr
jedlého oleje a tuku na ulicích: Petrovské – u obecního úřadu, Školní, U Kaple,
Rybářské – trafo a Krátké. Odpad musí
být v uzavíratelných plastových (PET)
lahvích, které vhodíte do otvoru nádoby.

UPOZORNĚNÍ
ŽÁDÁME OBČANY, ABY NA STÁLÉM STANOVIŠTI VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU
NA BIO U NÁDRAŽÍ NEODKLÁDALI BIO ODPAD VEDLE KONTEJNERU.
POKUD MÁTE VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ BIO ODPADU ZE ZAHRADY, JE MOŽNÉ SI NA OBECNÍM
ÚŘADĚ VYZVEDNOU PRŮVODKU A ODVÉZT ZDARMA ZELEŇ PŘÍMO DO
SBĚRNÉHO DVORA V RAPOTÍNĚ. OTEVÍRACÍ DOBA 6:00 – 15:30.

Odevzdejte
nefunkční zářivku

ZDARMA

VYKLIĐTE PŢDY,
GARÁŽE A SKLEPY

do sběrné nádoby
EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech
a obchodech.

Odevzdejte
O
devzde vysloužilé kompletní
spo
spotřebiče
na sběrné dvory
nebo
na jiná určená místa
n
zpětného odběru.

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

vysloužilé
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komunálního odpadu

ZDARMA je
můžete odevzdat
v prodejně elektra

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

slí

Víte že…

m

ee

...za odložení elektrospotřebiče do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí
pokuta až do výše
20 000 Kč?

www.e
elektrowin.ccz

my

seznam sběrných dvorů a místzveřejňuje
obecní úřad (zde jsou vyhlášeny i termíny
mobilních svozů), nebo na webu
www.elektrowin.cz

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštejte se do demontáže žádného
z elektrospotřebičů!

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou
obsahovat látky
vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

TŘIĎME TAKÉ ELEKTRO

kol

o g ic k y

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Nezapomnělo se ani na předškoláčky, které skřítek slavnostně
pasoval na ško láky a tím se společně rozloučili se školkou.
I když nám karneval ukončila bouřka, všichni odcházeli spokojeni, s úsměvem a se spoustou zážitků.

MŠ Z

Pavlína Dohnalíková.

Na jaře byla dokončena zahrada MŠ se zcela novými hracími
prvky z kvalitního akátového dřeva. Tyto prvky v souznění
s členitým prostředím vzbuzují velmi příjemný dojem. Zdraví a bezpečnost dětí je nejdůležitější, proto volba tohoto typu
dětského hřiště byla jednoznačná.
První seznamování dětí s hřištěm bylo velmi úsměvné, děti pobíhaly sem tam a s jiskřičkami v očích nevěděly, zda se vydat
na dobrodružnou plavbu pirátskou lodí nebo se vydat objevovat
svět po kolejích ve vláčku.

Z
Červen již tradičně v naší škole patří mnoha akcím:
Turnaj ve vybíjené mezi ZŠ Údolí Desné, ZŠ 8. května Šumperk a ZŠ Vikýřovice. Žákům naší školy se podařilo v kategorii
2. a 3. ročníku a 4. a 5. ročník umístit na 1. místě.
Soutěž v první pomoci si pro školu připravily členky Zdravotnického spolku Vikýřovice a tentokrát sebou vzaly i studentky
Střední zdravotnické školy v Šumperku. Žáci školy poznávali
bylinky, odpovídali na otázky, jak poskytnou první pomoc, jak
dát umělé dýchání a jak se chovat při nebezpečí o prázdninách.

Dětský smích, radost ze hry a pobytu venku se svými kamarády
vyvolá úsměv na tváři nejen spokojeným rodičům, ale i lidem,
kteří půjdou jen kolem na procházku nebo venčit svého čtyřnohého kamaráda.
Děkujeme OBCI Vikýřovice za krásné prostředí pro děti v MŠ.

T-Mobile Olympijský běh se uskutečnil za podpory Českého
olympijského výboru a žáci školy běželi hromadně 500 m. Každý, kdo doběhl, získal odměnu.

Lenka Nevrklová

Čtenář 1. ročníku se konal ve vikýřovické knihovně. Žáci
1. ročníku předvedli panu starostovi a knihovnici, jak se naučili
za rok číst a že již mohou svým sourozencům, rodičům či prarodičům přečíst nějakou knížku.

Z
V červnu ožila zahrada školky Zámeček skřítky, včelkami a myškami, které si na svůj karneval pozval skřítek Medovníček. Děti
z obou školek společně s divadélkem BOO a skřítkem celé odpoledne tančily, zpívaly a soutěžily.

Rozloučení s žáky 5. ročníku se konalo taktéž v místní knihovně.
Žáci rozmlouvali s panem starostou o tom, co se jim ve škole
a v obci líbí či nelíbí, co by chtěli, aby obec pro ně udělala. Nakonec se „páťáci“ šli občerstvit do restaurace Trámky.
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
ZŠ

MŠ V

lávání ŠABLONY II. – ZŠ a MŠ Vikýřovice 122, registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011983 na ranči Mustang v Rejhoticích – Loučné nad Desnou. Žáci zde měli možnost seznámit se
s životem koní, s jejich plemeny, potřebami a péčí o ně. Vyzkoušeli si hřebelcování koní, krmení, sedlání i prvky hipoterapie. Poté
následovala projížďka žáků na koních. Na závěr zhlédli ukázku
westernového jezdectví. Pro žáky byl pobyt na ranči příjemným
zpestřením činnosti školní družiny, který byl doplněn získáním
nových vědomostí a dovedností.
Monika Habrmanová, DiS.

Pěkné počasí doprovodilo první zářijový den děti a žáky do mateřské a základní školy. Žáci se již těšili, až usednou do školních
lavic a čekali, co s i pro ně paní učitelky připravily. Učitelský
kolektiv přivítal především prvňáčky, které čeká rok plný učení,
her a poznávání. Pro páťáky je to zase poslední rok na vikýřovické škole. Jako každý rok čeká žáky celoroční projekt, tentokrát s názvem „Sport“.
POČET
DĚTÍ - ŽÁK

POČET
ODDĚLENÍ - TŘÍD

MŠ Zámecká 97,
Vikýřovice

51

2

MŠ Ke Splavu 318,
Vikýřovice

24

1

81 + 2 podle
§ 38

5

60

2

ژ

ZŠ Vikýřovice
ZŠ Vikýřovice – ŠD

S
S koncem školního roku je na naší škole spojena spousta akcí.
Mezi již tradiční patří spaní ve škole – rozloučení se školním
rokem. To proběhlo z 21. června na 22. června a neslo se v duchu
našeho celoročního projektu: „Děti světa“.
Žáci se scházeli už před 17 hodinou a odnášeli si své spacáky
a další nezbytné věci na spaní do svých tříd. Poté na prostranství
před školou začal program určený pro žáky naší školy i veřejnost Bubnování s Bobinou. S ním za námi přijela paní Hana
Mosnerová zvaná Bobina. Představila nám hudební nástroje
australských a afrických domorodců. Žáci měli možnost si na ně
zahrát a na závěr dokonce nacvičit společnou skladbu.

Přejeme všem hodně štěstí
a úspěchů ve školním roce 2019/2020.

P

Po ukončení programu se žáci přemístili na školní hřiště. Tam
měli možnost si k večeři opéci buřty nebo si pochutnat na pečené makrele. Aby si zkrátili čekání na setmění, hráli různé míčové
a pohybové hry. Pak už se přesunuli do školy a začali si chystat
ve třídách svá místečka na spaní. Vyvrcholením akce byla stezka
odvahy, které se statečně zúčastnili všichni žáci. Potom už příjemně unaveni, ulehli do svých pelíšků a usnuli.
Spaní ve škole se nám vydařilo a žáci si odnesli hezké vzpomínky na společně strávené chvíle mimo vyučování nejen se svými
spolužáky, ale i pedagogy.

ŠD

Ve středu 12. 6. 2019 proběhl projektový den ŠD mimo školu
v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě7

Drahomíra Ďurišová

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
ZŠ

MŠ V
 Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/
mentoring/koučink)
 Spolupráce s rodiči a veřejností
 Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

v rámci výzvy 02_18_063. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro MŠ, ZŠ a ŠD
Název projektu: ZŠ a MŠ Vikýřovice 122
Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1.218.415,00 Kč

Jsou podpořeny tyto aktivity
 Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ
a kariéroví poradci
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové
vzdělávání
 Projektová výuka
 Zájmové kluby

Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií.
Cíle výzvy Šablony II
 Podpora společného vzdělávání
o Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog,
školní psycholog, chůva)
o Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 Podpora nových metod ve výuce
o Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
o Výuka cizích jazyků metodou CLIL
o Rozvoj dovedností v ICT

Více na www.zsvikyrovice.cz

Projekt

ZŠ A MŠ VIKÝŘOVICE
122

Z Š P Ř I P R AV U J E :
16. 10. 2019 – sběr papíru
– 15.00 – 16.30 hodin

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je podpořit MŠ, ZŠ a ŠD při společném vzdělávání
dětí a žáků. Personální posílení o školní asistenty, realizace klubů,
doučování, projektových dnů a komunitně osvětových setkání.
Rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP a využití ICT
ve vzdělávání.

Říjen – Drakiáda
Listopad – Setkání s předškoláky,
Pasování prvňáčků
06. 12. 2019 – Mikulášská besídka
– 16.00 – 18.00 hodin
12. 12. 2019 – Vánoční jarmark
– 16.00 – 18.00 hodin

ZŠ SBÍRÁ:
- pomerančovou a citronovou kůru, vršky od
pet lahví, baterie, staré mobilní telefony, tonery z tiskáren a kopírek, staré elektrospotřebiče (menší) - žehličky, kulmy atd.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pokud se chcete tohoto nepotřebného elektrozboží zbavit, můžete ho kdykoliv přivézt.
ZŠ děkuje všem, kteří přispějí žákům školy
k získání sportovních nebo školních potřeb.
Sběr papíru se bude konat 16. 10. 2019 v době
od 15.00 do 16.30 hodin.
ZŠ děkuje všem občanům, kteří papír přivezou a přispějí tak žákům na nákup učebních
potřeb a pomůcek.
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Ze života dobrovolných spolků
Z

M

V pátek 21. června 2019 uspořádal Zdravotnický spolek Vikýřovice soutěž pro děti Základní školy Vikýřovice v poskytování první pomoci. Děti si na šesti stanovištích vyzkoušely svoje
znalosti při zastavení krvácení, ošetření zlomeniny, zavolání
záchranné služby, při zástavě dechu a tepu a také odpvídaly na
řadu dalších otázek z této oblasti. Členky spolku jim předaly
informace o léčivých bylinkách a připomněly dětem zásady první pomoci před letními prázdninami. Při soutěži pomáhaly studentky střední zdravotní školy ze Šumperka a také profesionální
záchranář Antonín Surma. Akce proběhla za ﬁnanční podpory
obce Vikýřovice.

Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice opětovně pořádal tradiční
Setkání s myslivci. Akce se uskutečnila 24. srpna 2019 na myslivecké chalupě v Petrově nad Desnou. Kromě populární výborné
myslivecké kuchyně se návštěvníci – a především ti malí – mohli
těšit na program pro děti, střelbu ze vzduchovky a paintballové
pušky, návštěvu party veteránů s jejich „auťáky“ a večerní slosování zvěřinových a věcných cen. Celé odpoledne bylo doprovázeno hudbou pana Valihracha a několik stovek spokojených
účastníků svědčilo o vydařené události.

V neděli 11. srpna 2019 se vypravila skupina občanů z Vikýřovic na prohlídku zámku Velké Losiny, který mnozí z účastníků
navštívili před mnoha a mnoha lety. Příjemná průvodkyně nám
vyprávěla o historii zámku a o osudech jejích majitelů a o čarodějnických procesech. Po návštěvě zámku výletníci zavítali
do zámecké cukrárny, kde strávili příjemné chvíle nad místními
dobrotami. Výlet zorganizoval Zdravotnický spolek Vikýřovice.

Svatý Hubert je patronem myslivců, lesníků a nakonec všech
přátel přírody. Na jeho památku – a také jeho jménem – myslivecký spolek pořádá v neděli 13. října 2019 svou vyhlášenou, již
tradiční Svatohubertskou pouť. Letos je to po patnácté a všichni
jste srdečně zváni.
9

Myslivci z Vikýřovic a Petrova

Ze života dobrovolných spolků
Prázdniny velmi rychle utekly a s nimi i 5 příměstských táborů
a jeden pobytový, které jsme tentokrát připravili pro děti. Reakce
na tábory máme moc hezké, a tak věříme, že se dětem moc líbily
a budeme se těšit zase za rok na táborech na viděnou.
Poslední prázdninový víkend jsme uspořádali hned 2 velké akce.
V sobotu 31. 8. proběhl Bazárek s podzimním oblečením. V neděli
1. 9. před RC Vikýrek velká rodinná akce „Za 1 provaz“. Rozdali
jsme dárky více než 130 dětem. Připraveno bylo mnoho soutěží
a her, mimo jiné i malování na obličej, tetování, jízda na koních,
skákací hrady, trampolína, kolotoče, malovali jsme na trička, hráli
deskové hry atd. Děkujeme všem za hojnou účast a hezké reakce na povedenou akci, jen příště naplánujeme trochu lépe počasí,
abychom nemuseli končit předčasně.
Od září začínáme další aktivity a zveme všechny děti, maminky,
tatínky, babičky, dědečky apod., ať se za námi přijdete podívat. Na
podzim jsme toho hodně naplánovali. Můžete se zúčastnit našeho
pravidelného programu, např. hrátek dětí a maminek, využívat volnou hernu, děti se učí vařit, učí se angličtinu, maminky mohou
cvičit s kočárkem apod. Čeká nás také mnoho besed a přednášek na téma výchovy a zdraví dětí. Můžete přijít na předporodní kurzy,
kurzy šátkování, znakování s miminky, masáže miminek atd. Pokud rádi tvoříte, také si u nás vyberete. Podívejte se na www.vikyrek.
cz, kde najdete všechny aktuální akce a my budeme moc rádi, když přijdete.
Hezké dny Vám přeje tým RC Vikýrek

POZVÁNKA
na 4. ročník

MEMORIÁLU
JOSEFA FELTLA
v PÉTANQUE
L

F

4D

Mezi největší událost našeho spolku patří složení zkoušky na
oﬁciálního agility rozhodčího našeho člena Karla Havlíčka.
Tímto bychom mu chtěli moc poblahopřát.
14. dubna pořádalo Rodinné centrum Vikýrek akci Kočárkování
Vikýřovice 2019, kde náš spolek předvedl ukázky agility a také
spoustu triků, které se svými pejsky členové nacvičili. Byla to
velmi zdařilá akce a určitě nás zase na podobné akci potkáte.
Naše členky Darina R. a Adéla H. začaly úspěšně závodit v poslušnosti, kde se umisťují na předních příčkách. Moc gratulujeme.
Léto již tradičně patřilo táborům a intenzivním tréninkům a také závodům. Deniska K. a Adéla H. postoupily do závodní kategorie A2
a svých prvních závodů se zúčastnila naše nejmladší členka Karolínka P. se svým jezevčíkem Elou Hubertova skála. Poslední víkend
prázdnin se konalo Mistrovství republiky dospělých, kde naše barvy hájily Adéla Hav. a Aneta F. Tímto bych chtěla všem poděkovat
za vzornou reprezentaci našeho spolku a popřát všem juniorským
závodnicím hodně štěstí na Mistrovství republiky mládeže, které se
bude konat 14. – 15.9. v Rožnově pod Radhoštěm.

který se bude konat vedle
fotbalového hřiště ve Vikýřovicích.
KDY: neděle 29. 9. 2019
ZÁPIS: od 9.30 – 10.00 hod
ZAHÁJENÍ: 10.00 hod
STARTOVNÉ: 50 Kč
Poděkování patří i senátorovi
Mgr. Miroslavovi Adámkovi,
který podpořil červnový turnaj v pétanque.

Za Spolek Fun4Dogs
Olga Havlíčková – předseda
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Do nové sezóny 2019/2020 naši muži postoupili zpět do krajských soutěží, kam bezpochyby patří. Po vydařené sezóně postoupili z druhého místa Okresního přeboru do 1. B třídy sk. C.
Začátek sezóny se nese stále na vítězné vlně a postupně jsme
zdolali v derby Loučnou 6:1 s bývalým reprezentantem Radoslavem Kováčem, Žulovou 5:4, Štíty 3:0, Nový Malín 3:0,
Bernartice 8:2 a se Sudkovem 4:1. Jedinou kaňkou na začátku
podzimu je pohárové utkání, kdy Vikýřovice podlehly Postřelmovu vysoko 2:8 a nepotvrdili ﬁnálové překvapení z minulého
ročníku. Jsme velice rádi, že podpora diváků je stále na výborné
úrovni a jejich podpora je znát i na venkovních zápasech. FANOUŠKŮM VELKÉ DÍKY!!! Velkou novinkou pro utkání
v nižších krajských soutěží je povinnost celé utkání natáčet na
kameru a tyto záznamy archivovat. Pokusíme se z domácích
utkání vytvořit sestřih a ten zveřejnit pro naše fanoušky.

návštěvníci se dobře bavili a tato obnovená tradice fotbalových
turnajů s hudební zábavou bude i nadále pokračovat.
Dále bychom chtěli upozornit na stále probíhající nábor dětí do
všech věkových kategorií, který je vždy v době tréninků u jednotlivých trenérů, každé úterý a čtvrtek od 16:30 hodin.

Muži podzim 2019
28. 09. 2019, 15.30 – Sokol Vikýřovice – Olpa Jindřichov
05. 10. 2019, 15.00 – TJ Písečná – Sokol Vikýřovice
12. 10. 2019, 15.00 – Sokol Vikýřovice – TJ Postřelmov
20. 10. 2019, 14.30 – FK Ruda nad Moravou – Sokol Vikýřovice
26. 10. 2019, 14.30 – Sokol Vikýřovice – TJ Zlaté Hory
02. 11. 2019, 14.00 – Sokol Vikýřovice – Loučná nad Desnou

Starší žáci

Naše mládež se stále rozrůstá a zhodnocuje naši práci s mládeží. Do nové sezóny 2019/2020 jsme přihlásili 5 mládežnických
družstev od nejmenší, mladší přípravky až po starší žáky. Ty nejmenší v mladší přípravce čeká nový způsob organizace soutěže,
a to soupeření v miniturnajích. Dále starší přípravka je rozdělena
na družstvo „A“ a „B“. Mladší žáci a starší žáci pokračují standardním systémem utkání. Všechny družstva jsou zařazeny do
Okresní soutěže.

28. 09. 2019, 14.00 – Sokol Vikýřovice – Baník Staré Město
05. 10. 2019, 12.45 – Sokol Nový Malín – Sokol Vikýřovice
16. 10. 2019, 16.00 – Sokol Vikýřovice – TJ Postřelmov
26. 10. 2019, 12.30 – Sokol Vikýřovice – Sokol Leština
03. 11. 2019, 10.00 – SULKO Zábřeh „B“ – Sokol Vikýřovice

Mladší žáci
28. 09. 2019, 12.30 – Sokol Vikýřovice – Sokol Nový Malín
12. 10. 2019, 12.30 – Sokol Vikýřovice – TJ Libina
20. 10. 2019, 12.00 – Sokol Nový Malín – Sokol Vikýřovice

Akce TJ Sokol Vikýřovice:
- Akcemi pro Sokol se stávají domácí utkání v rámci mistrovských
soutěží, kdy hřiště a sportoviště se hemží fotbalisty od nejmenších
dětí až po muže. Diváků stále přibývá a jsme za to rádi.

Starší přípravka A

- Dne 22. června proběhl sportovní den s přátelskými zápasy
dětí a utkání starých pánů nad 35 let proti Rapotínu. Mladší přípravka odehrála své utkání proti Rapotínu, starší přípravka proti
družstvu Velkých Losin, mladší žáci vyzvali Rapotín. Starší žáci
pro nedostavení soupeře vyzvali na souboj v přátelském duchu
trenéry. Zakončení turnajového klání bylo zápasem starých pánů
proti Rapotínu. Než na výsledek se v rámci sportovního dne hrálo pro zábavu a zakončení náročné jarní části sezóny.

28. 09. 2019, 10.00 – Sokol Vikýřovice „A“ – Sokol Velké Losiny
06. 10. 2019, 10.00 – FK Šumperk „C“ – Sokol Vikýřovice „A“
12. 10. 2019, 10.00 – Sokol Vikýřovice „A“ - Sokol Lesnice „A“
19. 10. 2019, 09.00 – FK MOHELNICE „B“ – Sokol Vikýřovice
– „A“ Mohelnice, UMTRA
26. 10. 2019, 10.00 – Sokol Vikýřovice „A“ – SK Petrov – Sobotín

- Dne 20. července 2019 proběhl na fotbalovém hřišti turnaj v malé
kopané a následovala hudební zábava se skupinou The Reason.
Turnaje se zúčastnilo 9 družstev a v boji o prvenství nakonec zvítězilo družstvo Družičky. Noční radovánky se skupinou The Reason
sice potrápila menší návštěvnost z důvodu konání více akcí ve stejný termín, ale to nahradilo krásné teplé počasí. Věříme, že všichni

28. 09. 2019, 11.15 – Sokol Vikýřovice „B“ – TJ Postřelmov
05. 10. 2019, 10.45 – SK Zvole – Sokol Vikýřovice „B“
12. 10. 2019, 11.15 – Sokol Vikýřovice „B“ – Tatran Moravičany
20. 10. 2019, 10.00 – Sokol Lesnice „B“ – Sokol Vikýřovice „B“
26. 10. 2019, 11.15 – Sokol Vikýřovice „B“ – FK MOHELNICE „A“.

Starší přípravka B
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FBC V
a Potravinám Jahn. Akce proběhla za ﬁnanční podpory Olomouckého kraje, MŠMT a obcí Vikýřovice, Rapotín a Petrov
nad Desnou.

Poslední červencový týden pořádal ﬂorbalový oddíl FBC Vikýřovice již 6. ročník ﬂorbalového tábora v místní tělocvičně. Tábora se zúčastnilo 38 dětí z Vikýřovic a blízkého okolí a taky tři
naši kamarádi, kteří přijeli až z Irska. O děti se celý týden staralo
12 vedoucích a asistentů.

První zářijový týden jsme společně s místní knihovnou uskutečnili další akci „Rozloučení s prázdninami“. Naši trenéři si
připravili úkoly a soutěže pro děti a jejich rodiče, ale tentokrát nám počasí nepřálo. Děti dostaly sladkou odměnu a mohly
si zakoupit losy o dárky, za které děkujeme všem sponzorům.
Všechny děti jsme zároveň pozvali na naše tréninky, které budou opět probíhat v tělocvičně u ZŠ Vikýřovice. Malé děti (rok
narození 2011 a mladší) budou mít trénink v pondělí od 16.00
do 17.00 hodin. Mladší žáci (2007, 2008) a elévové (2009,
2010) každé pondělí od 16.30 do 18.00 hodin a čtvrtek od
16.30 do 17.30 hodin. Nové posily našeho týmu rádi uvítáme
a všichni trenéři se na ně moc těší.

Tento ročník se nesl v duchu hesla „Zlaté mistrovství“, protože
juniorský tým ČR letos vyhrál, poprvé v historii, Mistrovství světa
v Kanadě. První soutěží byly děti rozděleny do čtyř družstev, pak
se snažily získat nějaké body a odpoledne soutěžily o táborová
trička. Celý týden se hrály různé hry, malovaly vlajky, vyplňovaly
kvízy a hlavně se bojovalo o body. V úterý jsme šli na krátký výlet
ke splavu, pak jsme si opekli špekáčky a večer absolvovali stezku odvahy. Poté se už nejmenší uložili ke spánku a ani pohádku
na dobrou noc nepotřebovali, jak byli unavení. Kluci již tradičně
přenocovali v klubovně a holky v knihovně. V pátek děti dostaly
diplomy a sladké odměny a vůbec nebylo důležité, které družstvo
vyhrálo, ale že jsme si to všichni užili.

Už v září se rozběhly tréninky a soutěže mladších žáků, juniorů
a mužů. Mladší žáci hrají Olomouckou ligu mladších žáků, junioři hrají 3. ligu juniorů a muži hrají Olomoucký přebor mužů.
Přejeme jim hodně úspěchů ve hře a zveme Vás na domácí turnaje, které se odehrají v MSC v Libině. Děti si zahrají domácí
turnaj v polovině ledna v tělocvičně ve Vikýřovicích.

Doufáme, že se dětem na táboře líbilo a už se všichni těšíme
na příští rok. Velké poděkování patří všem vedoucím a asistentům, kteří se celý týden o děti vzorně starali, paní knihovnici
Havlíčkové, paní Bílkové, paní Vernerové, Potravinám Kašpar

Silvie Cikrytová
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