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I
Přístavba Základní školy ve Vikýřovicích zahájena

Stavební výkres pohledů na přístavbu

Spolu se zahájením školního roku 1. září 2020 byla
zahájena i realizace přístavby základní školy. Přístavba bude obsahovat učebnu
informatiky a jazyků, učebnu výtvarné a hudební výchovy a venkovní učebnu
enviromentální výchovy. Projekt přístavby vypracoval Ing. Petr Heřmanský. Vysoutěžená cena
díla je 9 740 019,19 Kč.
Stavbu provádí ﬁrma EKOZIS spol. s.r.o. Zábřeh. Na
stavbu je poskytnuta dotace Ministerstvem ﬁnancí ve výši 8 182 468 Kč.
Stavební práce musí být
u k o n č e n y n e j p o z d ě j i 4. 12. 2020. Příští rok se přístavba vybaví nábytkem, výpočetní a audiovizuální technikou a na přelomu
března a dubna bude předána škole k užívání.
Prosím, dbejte osobní bezpečnosti při průchodu ulicí Školní z důvodu stavby, popřípadě využívejte ulici Potoční.
Miroslav Krňávek, Danuše Jílková

P

2021–2026

Vážení občané,
dovolujeme si Vás požádat o spolupráci na tvorbě strategického dokumentu obce, jehož přílohou je akční plán obce Vikýřovice na příští čtyři roky. Oba dokumenty můžete připomínkovat projektové manažerce do 30.9.2020. V dokumentu jsou již
zapracovány názory občanů z dotazníkového šetření. Další názory a náměty jsou vítány. Dokumenty jsou zveřejněné na webu
obce na úvodní straně a v aktualitách.
Kontakt: Ing. Ivana Pospíšilová, ivana.pospisilova@vikyrovice.cz, 727 808 469.
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V závěru prázdnin byla provedena pokládka asfaltobetonů
v ulici Ke Splavu a tím byla dokončena její rekonstrukce. Přes
značné komplikace spojené s extrémně deštivým počasím oproti jiným letům se podařilo dodržet harmonogram prací a nová
cesta začala sloužit v posledním srpnovém týdnu svým uživatelům. Především občané v dané oblasti, kteří po dobu prázdnin
museli snášet značné nepohodlí vlivem staveniště, tuto změnu
uvítali. Doufáme, že tuto novou cestu také ocení rodiče a děti
navštěvující mateřskou školu na konci ulice. Dík patří ﬁrmě
KARETA s.r.o. z Bruntálu, která tuto rekonstrukci prováděla,
zejména jejich pracovníkům za vstřícný přístup k řešení problémů a trvalému zpřístupňování jednotlivých objektů po celou
dobu realizace.
A na závěr trocha čísel. Vysoutěžená cena realizace byla
3 804 240 Kč. Vzhledem k tomu, že se nepotvrdily některé
předpoklady špatného podloží a po provedených měřeních
únosnosti pláně po odkopání byly požadované parametry
splněny, nemusela být provedena výměna podloží a tím se
podařilo uspořit částku 844 007 Kč. Na rekonstrukci byla
Ministerstvem pro místní rozvoj poskytnuta dotace ve výši
70 % uznatelných nákladů. Její přesná výše bude známa po
zapracování celkového snížení ceny.

Z

V průběhu prázdnin byla započata další investiční akce s názvem „Komunikace – ul. Zámecká a parkovací místa – ul. Petrovská, Vikýřovice a Rozšíření rozvodů VO v obci Vikýřovice
na ul. Petrovská.

Prodloužení ul. Zámecká před dokončením

Příprava pláně pro parkovací místa u prodejny Lenka

Akce představuje prodloužení zpevněné části komunikace Zámecká
pro napojení nemovitostí čp. 99 a 359 na propojovací chodník z této
komunikace až před prodejnu potravin Lenka, parkovací místa před
touto prodejnou a parkovací místa i před prodejnou u nádraží. Cena
díla je 4 279 080,79 Kč. Na akci není poskytnutá dotace a plně se
provádí ze zdrojů obce. Stavbu realizuje ﬁrma K2 STAV s.r.o. ze
Šternberku. Práce budou ukončeny nejpozději do půlky prosince.

Pokládání vrchní vrstvy asfaltobetonu u brány Mateřské školy

Miroslav Krňávek

N
Obecní úřad informuje občany, že byly zprovozněny nové webové stránky obce (www.vikyrovice.cz).
Webové stránky splňují zákonné povinnosti týkající
se elektronických služeb měst a obcí. Stránky jsou
optimalizované pro mobilní zařízení, obsahují zjednodušenou verzi nejen pro seniory, jsou přístupné všem
uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).
Dále je zde k dispozici mobilní aplikace, která umožňuje stažení novinek z webu.
Ing. Ivana Pospíšilová
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Celkem:
Dotace:
Obec:

2020
Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace
se Olomoucký kraj zavázal poskytnout
Obci Vikýřovice v roce 2020 dotaci ve
výši 144 686 Kč na akci „Revitalizace zeleně v obci Vikýřovice“.

3 804 240 Kč
2 398 894 Kč
1 405 346 Kč

Projekt „Vikýřovice – workoutové hřiště“ (i.č. 117D8210H4269) byl realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro
místní rozvoj
Celkem: 457 615,95 Kč
Dotace: 320 331,00 Kč
Obec:
137 284,95 Kč

P

O

2020

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace
se Olomoucký kraj zavázal poskytnout
Obci Vikýřovice v roce 2020 dotaci ve
výši 500 000 Kč na akci „Závlaha hřiště
na ul. Sportovní, Vikýřovice“.

P
O

I přes mnohá upozornění na podvodná jednání „energošmejdů“ jejich aktivita roste
a řady podvedených občanů se množí.
Chci vysvětlit tři způsoby, jak změnit dodavatele energie, plynu a elektřiny.
 Ten nejbezpečnější je zajít do obchodního centra vybraného či doporučeného dodavatele a seznámit se s podmínkami bez jakéhokoliv nátlaku a okamžitého podpisu nějaké smlouvy bez jejího prostudování.

2020

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace
se Olomoucký kraj zavázal poskytnout
obci Vikýřovice v roce 2020 dotaci ve výši
10 000 Kč na podporu celoroční činnosti
keramické dílny a Galerie Zámeček.
Ing. Ivana Pospíšilová

M
-P

OPĚT „ENERGOŠMEJDI“

2019+

Projekt "Vikýřovice - rekonstrukce
místní komunikace ul. Ke Splavu"
(i.č. 117D8210A1845) byl realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu
České republiky z programu Ministerstva
pro místní rozvoj

 Ten druhý nás může ohrozit, ale je ještě možnost úniku. To je v případě, kdy podlehneme třeba reklamě, ve které někdo zvedá sluchátko a tvrdí, že ušetříme tím, že nám
bude vracet přeplatek na účet. A pak přijde milý pán nebo zavolá slečna a přesvědčí
nás, že to bude skutečně dobré. Že to asi dobré nebude je skutečnost, že zpravidla od
nás chtějí náš podpis jen na tablet a vlastní smlouvu pošlou až za nějakou dobu. My
si ji prostudujeme, a když se nám nebude líbit a najdeme v ní nějaké fígle, pokuty,
naše omezování a podobně, máme možnost od takové smlouvy do 14 dnů od jejího
podpisu odstoupit. Když to ale nestihneme, zpravidla z důvodu jejího úmyslného
opožděného zaslání, máme u těchto smluv uzavřených přímo s novým dodavatelem
po telefonu či mezi dveřmi možnost vypovědět smlouvu do 15 dnů od zahájení dodávek energie. Pozor na ono slovíčko – vypovědět, ne odstoupit.
 Třetí způsob je podvod spojený s ﬁnanční škodou. To vám zavolá nebo zazvoní u dveří sympatický člověk, který vám navrhne vyřešit dodávky energie pomocí
výhodné aukce, kterou jeho ﬁrma organizuje. Nebude to nic stát a nebude nutné nic
dělat. Jen – a to je podstatné – dát mu plnou moc k provedení změny dodavatele. A to
je to nejhorší, co člověk udělá. Dáním plné moci se spotřebitel vzdává své vůle ve
vztahu s novým dodavatelem rozhodovat. Novou smlouvu o dodávkách a zejména
o pokutách za něho uzavírá zmocněný podvodník. Podvedený pozdě zjistí, že z aukce
nejde bez mnohatisícové smluvní pokuty odstoupit a že vítězného dodavatele musí
akceptovat, i když mu nevyhovuje a je třeba horší než ten stávající. Řešením je nikdy
nikomu plnou moc nedávat, a pokud se tak již stalo a tuto chybu si uvědomíme, pak ji
do 14 dnů od jejího podpisu písemně zrušit. Jinak budeme muset nového dodavatele
a jeho podmínky strpět a zařadit se mezi nespokojené stěžovatele, kterým není pomoci
a kterých je v letošním roce zatím téměř 2000. Soudní cesta je nejistá, protože jsme
dali plnou moc dobrovolně s plným vědomím možných následků.
Ing. Jiří Makoň, DiS.
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OBECNÍ ÚŘAD VIKÝŘOVICE, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Starosta obce Vikýřovice v souladu s § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční
v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. V obci Vikýřovice jsou zřízeny dva volební okrsky s následujícími sídly volebních okrsků a volebními místnostmi.
Okrsek č. 1
místnost pro hlasování v budově Obecního úřadu Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Vikýřovice – ulice Anenská, Javorová, Kovářská,
Krátká, Lesní, Luční, Mlýnská, Nová, Obecní, Petrovská, Pod Lesem, Pod Trámky, Polní, Potoční, Příčná,
Rybářská, Sluneční, Sportovní, Školní (jen č.p. 72, 82, 83, 197, 198, 211, 254 a 689), U Hájenky, U Pošty,
Úzká, Vodácká, Vřesová, Za Tratí a Zámecká.
Okrsek č. 2
místnost pro hlasování v budově Sportovní č.p. 273, 788 13 Vikýřovice (naproti základní školy – Obecní
knihovna Vikýřovice a Rodinné centrum Vikýrek)
pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Vikýřovice – ulice Holubí, Hraběšická, Jižní,
K Desné, K Lávce, K Lužím, Krenišovská, Ke Splavu, Lomená, Okružní, Rapotínská, Sadová, Sokolská,
Strojní, Školní (jen č.p. 361, 362, 363, 364, 365, 366 a 367), Šumperská, U Kaple, Ve Dvoře a Zahradní.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise
hlasování neumožní.
Ve Vikýřovicích dne 26. srpna 2020
Václav Mazánek v.r., starosta obce

Vstup do volebních místností je povolen pouze s ochranou úst a nosu.
N

SMS

,

Opětovně upozorňujeme uživatele sociálních sítí na množící se případy podvodných jednání spojených s m-platbami. Jen na Šumpersku kriminalisté od
počátku letošního roku zaznamenali bezmála tři desítky natolik podobných případů, že se o nich dá s trochou nadsázky říci, že jsou jako přes kopírák.
Někdo neznámý se zřejmě naboural do facebookového proﬁlu mé kamarádky, kterou mám v přátelích, a pak podvedl i mě, sdělila policistům starší
žena ze Šumperska.
Myslela si, že je to Jarka, kdo ji přes Messenger požádal o její telefonní číslo a následně jí také nabídl, že by se mohla zapojit do bezva soutěže
o večeři. Znělo to dobře. Stačilo Jarce jen přeposlat kódy ze SMS zpráv, které jí začaly chodit na její mobilní telefon. Neměla důvod kamarádce
nedůvěřovat, a tak jí kódy vesele posílala, navzdory upozornění v samotných zprávách, aby tak nečinila. Jenže pak přišlo vyúčtování od operátora
a žena se nestačila divit. Teprve teď si uvědomila, že šlo o autorizační kódy k mobilním platbám, za něž jí nezbývá než uhradit přes tři tisíce korun.
Skutečná Jarka ji totiž vůbec nekontaktovala. Bohužel tím nepříjemnosti neskončily. Díky bezmezné důvěřivosti poškozené se podvodníkovi podařilo změnit i přihlašovací heslo k jejímu facebookovému proﬁlu a zabránit jí tak v přístupu na vlastní účet.
V dalším z mnoha případů, kterými se policisté zabývají, vylákal podvodník z důvěřivé ženy nejen číslo jejího mobilního telefonu a několik autorizačních kódů k mobilním platbám, ale pod legendou výhry dvou tisíc korun v soutěži také údaje k platební kartě včetně třímístného CVV kódu.
Ženu tak připravil o bezmála devět tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že jsou lidé nadmíru důvěřiví a obdobných případů neustále přibývá, nabádáme uživatele sociálních sítí k obezřetnosti. Pokud
obdržíte žádost obdobného charakteru, je na místě dotyčného zkontaktovat jiným vhodným způsobem, nejlépe osobně, a zjistit si veškeré okolnosti.
Pokud se Vám i přes toto varování stane něco podobného, dotyčného pachatele v online prostředí neblokujte a neodstraňujte z přátel. Komunikaci s dotyčnou osobou předložte policistům nejlépe v originální podobě. Komunikaci nemažte a při oznámení předložte také veškeré údaje
k provedeným platbám a předmětnému účtu pachatele.
V případě zjištění podvodného jednání také doporučujeme kontaktovat přátele na sociální síti a o daném jednání konkrétního falešného účtu je
informovat. Pokud zjistíte, že již někdo z Vašich přátel podvodníkovi naletěl, doporučte mu, aby věc taktéž oznámil policistům.
4

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí
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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 18. prosince 2020 (předem prosím zvažte, v kterém čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

J

:

Zelma Bartošová 89 let
Margareta Franková 80 let
Mikuláš Klaris 70 let
Alexander Linger 85 let
Karel Lipovský 75 let
Irena Moravcová 88 let
Josef Morávek 81 let

J

:

J

Dagmar Jílková 70 let
Františka Kašparová 90 let
Václav Fric 91 let
Oskar Plischke 80 let
Jana Válková 75 let
Marta Zindulková 75 let
Ivan Mitrofan 70 let

:

Růžena Fricová 83 let
Otilie Lipková 87 let
Ondřej Michal 82 let
Jan Vinkler 82 let
Ervin Klimeš 70 let

Komise do odvolání ruší návštěvy u seniorů jubilantů. Pokud jste dali v předchozích letech souhlas s návštěvou
kulturní komise v den Vašeho životního jubilea a již o tuto návštěvu (ze zdravotních nebo jiných důvodů) nemáte
zájem, zavolejte na OÚ Vikýřovice – tel. 583 213 146 nebo 607 244 027.
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26. 09. 2020 - Zájezd do olomouckého divadla na činohru Královny
Posezení pro seniory – datum bude upřesněn podle situace
– může se přesunout i na jaro 2021
05. 12. 2020 – zájezd pro občany do vánoční Wroclavi
17. 12. 2020 – Zpívání pod stromečkem u MŠ
Listopad – výstava sběratelů
Akce budou upřesněny podle aktuální situace.

Ve dnech 5. a 6. září 2020 uspořádaly členky
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín ve spolupráci s obcí Vikýřovice v Galerii Zámeček ve Vikýřovicích
Výstavu květin a aranžování.
Návštěvníci výstavy měli opět možnost
si prohlédnou nádherné vazby květin.
Všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy, děkujeme.

K

O
V pátek 28. srpna 2020 v 15 hodin se
uskutečnilo slavnostní otevření nového
interiéru sklepních prostor na Zámečku
ve Vikýřovicích. V roce 2015 prošly
sklepní prostory rekonstrukcí a nyní byly
dovybaveny nábytkem. V rámci této akce se konala výstava keramických výrobků.
Akce se zúčastnilo cca 50 osob.
5

Do knihovny byly zakoupeny nové knihy
a také byly dovezeny knihy z výměnného
fondu. Jako každý rok přicházejí děti z MŠ
Vikýřovice a společně pokračujeme v celoročním projektu Pohádkové bytosti. Letos to
bude Víla Zvonilka mezi piráty. V listopadu
proběhne tvoření adventních věnců v galerii
Zámeček ve spolupráci s obcí Vikýřovice.
Přesný termín bude upřesněn.
Květoslava Havlíčková
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Termíny svozu odpadů
v říjnu až prosinci
Svoz komunálních odpadů
1. a 15. a 29. října, 12. a 26. listopadu, 10. a 24. prosince

Kompozitní obaly
1. října

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na BIO:
2. 11. – 11. 11. 2020: ulice Rybářská
11. 11. – 20. 11. 2020: ulice Krenišovská
20. 11. – 30. 11. 2020: ulice Petrovská

M

Velkoobjemový kontejner na BIO – u nádraží
– stálé stanoviště – do 31. 12. 2020
Každý čtvrtek – vývoz hnědých nádob na BIO

,

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního
a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.

POSLEDNÍ SVOZ PROBĚHNE 26. 11. 2020

Velkoobjemové kontejnery
– harmonogram svozu

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat
už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“
a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že
se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku
lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.

od 5. do 7. října (pondělí – středa)
- ulice Sadová
- parkoviště před prodejnou NAZET
- u provozovny VERNER MOTOR

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat
přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat
půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl
vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.

od 7. do 9. října (středa – pátek)
- ulice Krátká
- ulice K Desné
- u bývalé hasičské zbrojnice
- u bývalého sídliště VÚCHS (parkoviště)

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných
území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také
proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí
úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada ﬁremních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen
to, co je opravdu důležité.

PLACENÁ INZERCE

RODINNÝ DŮM – VÝMĚNA
Vážená paní, vážený pane,
jsme mladá rodina s dětmi a hledáme ke
koupi rodinný dům se zahradou.
Můžeme nabídnout i výměnu za náš byt 3+1
v Šumperku u Hlucháku, nedalekou zděnou
garáž a doplatek rozdílu.

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových
autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla,
podporují místní ﬁrmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu.
Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované ﬁrmě,
která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.

Děkujeme Vám za nabídku.

tel.: 730 596 552

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané
z recyklace jsou levnější než nová těžba. Navíc recyklace zamezí
úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro
naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České
republice vytváří hustou síť sběrných míst, zajišťuje přepravu
sběrných nádob do recyklační ﬁrmy i samotnou recyklaci. Díky
tomu ušetří obec Vikýřovice ﬁnanční prostředky, které bychom
jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
P

Počet dětí
– žáků

Počet
oddělení
– tříd

MŠ Zámecká 97, Vikýřovice

56

3

MŠ Ke Splavu 318, Vikýřovice

24

1

81 + 2 podle § 38

5

60

2

ZŠ Vikýřovice
ZŠ Vikýřovice – ŠD

Přejeme všem hodně štěstí
a úspěchů ve školním roce 2020/2021.

ZŠ

07. 10. 2020 – sběr papíru – 15.00 – 16.30 hodin
POZOR – ukončen sběr baterií, tonerů a elektro
Sběr papíru – ANO letáky, časopisy noviny, knížky a katalogy
NE – lepenka, krabice, kartony a vše ostatní
Dále pokračujeme ve sběru pomerančové kůry a plastových víček.

Mateřskou školu Zámeček navštěvovaly v prázdninovém období pouze děti zaměstnaných rodičů. Rodiče své děti ráno předali u vstupu do MŠ pedagogické asistence, která je odváděla
do svých tříd – Koťata, Rybičky a Žabičky. MŠ Ke Splavu byla
od 1. 6. 2020 uzavřena z důvodu rekonstrukce příjezdové cesty.
Za pěkného počasí jsme využívali co nejvíce zahrady – hracích
prvků, pískoviště, pro kluky koloběžky a pro děvčátka kočárky.
Hráli jsme různé hry podle přání dětí, konstruovali ze stavebnic,
pozorovali hmyzí domeček, kreslili křídami na chodník. Po obědě mladší děti odpočívaly u pohádky na lehátkách a starší děti
měly možnost klidových hravých činností ve vedlejší třídě. Po
odpolední svačině jsme odešli zase na zahradu. Mateřská škola
se uzavřela 24. 8. 2020 z důvodů přípravného týdne. Opět se
otevřela 1. září a přivítala nové děti. Přejeme všem krásný a pohodový začátek školního roku 2020–2021.

Říjen – Drakiáda
Listopad – Setkání s předškoláky, Pasování prvňáčků
10. 12. 2020 – Vánoční jarmark – 16.00 – 18.00 hodin
Akce budou upřesněny podle aktuální situace.

ZŠ a SDH Vikýřovice zve všechny

na 5. ročník

MEMORIÁLU
JOSEFA FELTLA
v PÉTANQUE

Beranová Radmila, Dohnalíková Pavlína

ZŠ

:

MŠ V

První zářijový den přišli děti a žáci do mateřské a základní školy.
Žáci se již těšili, až usednou do školních lavic a čekali, co s i pro
ně paní učitelky připravily. Pracovníci ZŠ přivítali 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. Vzhledem k tomu,
že jsme již od března nebyli ve škole, budeme pokračovat v projektu „Sport“.

který se bude konat vedle
fotbalového hřiště ve Vikýřovicích.
KDY: neděle 20. 9. 2020
ZÁPIS: od 9.00 – 9.30 hodin
ZAHÁJENÍ: 9.30 hodin
STARTOVNÉ: 50 Kč

Turnaj dvojic je určen pro všechny,
kteří si chtějí zahrát.
Pétanque koule s sebou. Občerstvení zajištěno.
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Ze života dobrovolných spolků
Z

V

Zdravotnický spolek Vikýřovice uspořádal v neděli 9. 8. 2020
turistický výlet na Jelení studánku. Turisté vycházeli od motorestu Skřítek a vystoupali na Ztracené kameny, kde se jim otevřel
překrásný výhled do údolí a na hřebeny hor. Cesta dále pokračovala loveckou stezkou kolem Břidličné hory, kde se objevovala
další panoramata a chodník lemovaly lesní borůvky. Cílem cesty
byla Jelení studánka, kde občané posvačili z vlastních zásob
a již po značené trase se kolem skaliska Pecny vrátili na Skřítek.
Trasa měřila 14 km, s převýšením 500 metrů a všichni si výlet
pochvalovali.

O

L

Celkem deset cen v oblasti kultury za rok 2019 udělil v úterý
1. září 2020 Olomoucký kraj. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Městském domě v Přerově. Cena Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury v roce 2019, kategorie výjimečný počin roku v oblasti literatury patří našemu občanovi
Vítu Lucukovi za knihu Tíživá svědectví.

Další plánované akce na září a říjen 2020:
V září turistický výlet na Králický Sněžník
11. 09. 2020 se uskutečnila soutěž v poskytování první pomoci
pro žáky ZŠ Vikýřovice.
6. 10. 2020 beseda s cestovatelem Radkem Čížkem o Kyrgyzstánu

M
V sobotu 19. 9. 2020 od 14 do 17 hodin se uskuteční v Muzeu
silnic ve Vikýřovicích tradiční Muzejní odpoledne. Proběhne ve
spolupráci s Čs. obcí legionářskou, v programu např. vernisáž
výstavy Československé legie 1914 – 1920, prezentace unikátní repliky Austinu typ 2. rok výroby 1915 s polním kanónem
– Krupp 77 /1896 (na fotograﬁi). Jde o anglický stroj vyrobený
pro carskou armádu na podvozku lehkého nákladního automobilu. Výrobcem je pan Ivan Dudáš, který se zabývá stavbou ﬁlmových replik. Děti se mohou těšit mj. na bojovou hru s hádankami
a odměnami. Opět bude možné vidět „v akci“ vyprošťovací tank
ze sbírky Muzea silnic.
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Na Myslivecké chalupě v Petrově nad Desnou se 22. 8. 2020
uskutečnilo tradiční, letos již třinácté Posezení s myslivci pořádané Mysliveckým spolkem Petrov Vikýřovice. Za ﬁnanční pomoci obcí Vikýřovic, Petrova nad Desnou, Sobotína a Rapotína
a také spolupráce vikýřovických a petrovských hasičů tak velmi početní návštěvníci strávili příjemné odpoledne a večer, kdy
mohli ochutnat tradiční a vyhlášené zvěřinové speciality – jelení
guláš a výpečky z divočáka. Nechyběly makrely a vepřová kýta
na rožni. V horkém dni přišlo vhod točené pivo a kofola, dobrá káva a další pochutiny pro malé i velké. Pro děti – ale také
i dospělé – byl připraven zábavný program, ve kterém velkou
popularitu získala střelba z vojenské vzduchovky s optickým
zaměřovačem a paintballové pušky. V podvečer bylo provedeno
slosování věcných a zvěřinových cen – hlavními cenami byla
dvě selata prasete divokého. V průběhu dne akci navštívili členové Veterán klubu z České Vsi se svými historickými automobily. Celé odpoledne zpříjemňoval svými hudebními vstupy
V + H Retro pana Vladimíra Valihracha.

Dále byla vystavena expozice králíků „Tedy“, která zaujala
hlavně mladší generaci.
Z našich chovatelů vystavovali: Cikryt Miroslav, Cikryt Tomáš,
Cikrytová Alena MCH, Donné Jiří, Kolář Miroslav MCH, Kristek Jiří, Krušinský Libor, Lovich Miloš, Mazal Jiří, Rais Jiří,
RNDr. Štefan Petr, Švarc Rostislav, Vintrlík Jiří, Vrba Rudolf,
Zedník Jiří a Spáčilová Blanka.
Čestné ceny získali tito chovatelé:
Drůbež – Krušinský Libor – Barneveldka dvoulemovaná
Holub – RNDr. Štefan Petr – Slezský barevnohlávek modrý
Donné Jiří – Říman hnědě plavý
Cikrytová Alena MCH – Český voláč sivý

Myslivci

V
ČSCH ZO R

2020

Vítězné ceny získali tito chovatelé:
Drůbež – Kolář Miroslav – Orpingtonka žlutá
Holub – Kristek Jiří – Rys stříbrný šupkatý

Ve dnech 8. až 9. srpna naše ZO ČSCH Rapotín uspořádala výstavu králíků, drůbeže, holubů a expozici okrasného ptactva,
pod záštitou obcí Rapotína, Petrova nad Desnou a Vikýřovic.
Výstava se konala podruhé u obecního úřadu v Rapotíně. Výstavu jsme se rozhodli uspořádat i přes dopady pandemie koronaviru. Návštěvníci si mohli pochutnat v restauraci KKC na dobrých
zvěřinových hodech.
Při prohlídce výstavy jsme mohli zhlédnout zvířata od místních chovatelů a ostatních chovatelů okresu Šumperk, Jeseník
a Bruntál.
V expozici králíků bylo vystaveno 100 ks, 18 plemen, v expozici
drůbeže bylo vystaveno 60 ks, 13 plemen, v expozici holubů
bylo vystaveno 132 ks, 23 plemen. Okrasné ptactvo velkých
exotů bylo vystaveno v krásné nově zhotovené dřevěné voliéře
a drobní exoti byly vystaveny ve třech nových voliérách kovových a v jednotlivých klecích.

Děkujeme všem chovatelům za obeslání výstavy a blahopřejeme
oceněným chovatelům.
Za zorganizování a zabezpečení výstavy bych chtěl poděkovat
všem našim členům a dobrovolníkům, kteří se zasloužili o zdárný průběh celé výstavy.
Poděkování patří obecním úřadům Rapotín, Petrovu nad Desnou
a Vikýřovicím za poskytnutí ﬁnanční podpory a všem sponzorům.
Vážení přátelé, události dnešní doby i z chovatelského pohledu
změní naše myšlení, snad si budeme vážit domácí produkce
a podporovat rozvoj chovatelství.
Doufám, že letošní výstava splnila vaše očekávání a odcházeli
jste spokojeni.
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Ze života dobrovolných spolků
SDH V
6. června proběhl tradiční sběr šrotu, z důvodu viru posunutý
o dva měsíce. Občané byli připravení, kdo potřeboval šrot odnést ze zahrady nebo jej měl více a v tíže dostupném terénu,
nahlásil jej dopředu. Spolupráce s občany byla úplně bez problémů a všem, kdo do naší „sbírky“ přispěli moc děkujeme. :-)

Bohužel, z důvodu stálého výskytu koronaviru jsme letos poprvé zrušili Pohádkový les.
Letošní rok nám, co se týká akcí, moc nepřeje.
Všem přejeme pevné zdraví a rozum a ať nás vše špatné mine.

P
Z

24. června se naše jednotka zúčastnila nácviku dekontaminace
na hasičské zbrojnici profesionálů a 30. června byl vyhlášen
kontaminační poplach na Suez Rapotín. Naše jednotka provedla
stavbu dekontaminační vany a zajistila oplach zasažených osob
a jejich předání do další péče. Následně jsme se zúčastnili jako
diváci cvičení profesionálů při zajištění jámy proti sesuvu.

,
M

Výzvy jsou od toho, aby se překonávaly. Parta nadšených běžců
z týmu Vikýřovická 12 se rozhodla, že se pokusí přeběhnout republiku z jednoho konce na druhý během víkendu 26. 6. až 28. 6. 2020.
Musela při tom zdolat poctivých 250 kilometrů, rozdělených do desetikilometrových etap. V náročné cestě za pokořením stanovené
mety se střídalo devět běžců, přesněji čtyři holky a pět kluků. Devět
lidí, kteří během víkendu udělali kus práce a výborně si rozuměli.
Do neobvyklého dobrodružství se pustili v pátek v Mikulovicích.
První odpoledne je čekalo pět relativně pohodových etap, na kterých
mohli rozkmitat své nohy do patřičného tempa. První noc strávili ve
Vikanticích. Místní starosta poskytl skupině běžců přespání na obecním úřadě, kde měli dokonalý azyl před případným deštěm.
Druhý den ráno se tato výzva měnila ve skutečnou výzvu s velkým V. „Představa, že dnes musíme doběhnout do Brna, byla jako
sci-ﬁ. V pět hodin ráno ale vyrazil první z nás na svoji desetikilometrovou etapu. Potom se to točilo ráz naráz bez jakékoliv prodlev. Každé zvládnutí etapy bylo odměněno skandováním týmových parťáků. Přišlo plácnutí rukou a další jeden nebo dva běžci
vyrazili s mapou v ruce na trať, která byla perfektně natrasovaná.
Vedla po krásných cyklostezkách a turistických trasách. Počasí
nám přálo, Brno jsme dobyli kolem dvacáté hodiny a mohli jsme
se těšit na večeři od našeho týmového kuchaře, který se o nás
staral celý víkend“, popisoval jeden z účastníků.
Před napsáním nedělní závěrečné tečky v Mikulově zůstávalo
ﬁnálních pět úseků. „I když nám poslední kilometry ztěžovalo
pekelné horko, kolem poledne jsme byli na místě a v cíli. Tím
bylo mikulovské náměstí. Všichni jsme byli unavení, ale spokojení. Byl to nezapomenutelný sportovní výkon prožitý s úžasnými lidmi“, nešetřili chválou běžci.
Petr Fišer

17. srpna jsme vyrazili s našimi hasičskými dětmi na čtyřdenní
výlet do Českého ráje. Jeden den jsme byli na Troskách a Hrubé
skále a jeden den na Prachovských skalách. Jeden den jsme věnovali i návštěvě Milovic a jejich dětského centra Mirákulum.
Dětem se výlet moc líbil, roli v tom možná sehrálo i to, že jsme
měli v areálu kempu i velký plavecký bazén, kde jsme s nimi
blbli každý den po túrách.

S laskavým svolením autora převzato z Týdne na severu
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Muži podzim 2020
19. 09. 2020, 15.30 – Sokol Vikýřovice – TJ Libina
26. 09. 2020, 15.30 – SK Bludov – Sokol Vikýřovice
03. 10. 2020, 15.00 – Sokol Vikýřovice – Olpa Jindřichov
10. 10. 2020, 15.00 – TJ Písečná – Sokol Vikýřovice
17. 10. 2020, 14.30 – Sokol Vikýřovice – TJ Postřelmov
25. 10. 2020, 14.30 – FK Ruda nad Moravou – Sokol Vikýřovice
31. 10. 2020, 14.00 – Sokol Vikýřovice – FK Mikulovice
07. 11. 2020, 14.00 – Sokol Vikýřovice – Loučná nad Desnou

V nové sezóně 2020/2021 budou naši muži bojovat opět v krajské soutěži 1.B třídy, kde bezpochyby patří. Po půlroční nucené přestávce z důvodu vládních opatření COVID jsme začátek
sezóny zvládli obstojně (mimo lekci uštědřenou ve Štítech).
Derby s Loučnou jsme vítězně obrátili až v pokutových kopech. V domácím utkání se Žulovou jsme opět museli absolvovat pokutové kopy po nerozhodném skóre v závěru utkání.
Naštěstí pro naše muže s vítězstvím pro nás. Ve Štítech jsme
v důsledku absencí a probíhajících dovolených museli zkousnout hru pouze v deseti a debakl v podobě devítigólového přídělu. Zpět do horní příčky tabulky nás poslalo zdárně odehrané
utkání v Novém Malíně, kde jsme zvítězili 3:1.

Starší žáci
19. 09. 2020, 13.00 – Sokol Vikýřovice – FC ROVENSKO
27. 09. 2020 – FK Hanušovice – Sokol Vikýřovice
03. 10. 2020, 13.00 – Sokol Vikýřovice – Baník Staré Město
11. 10. 2020 – VOLNÝ LOS – Sokol Vikýřovice
17. 10. 2020, 12.00 – Sokol Vikýřovice – Sokol Leština
25. 10. 2020, 12.00 – FK Ruda – Sokol Vikýřovice
01. 11. 2020, 11.00 – Sokol Vikýřovice – FC Dubicko

Naše mládež se stále rozrůstá a zhodnocuje naši práci s mládeží.
Do nové sezóny 2020/2021 jsme přihlásili 4 mládežnická družstva od mladší přípravky až po starší žáky.

TJ S

A

Mladší žáci
19. 09. 2020, 10.30 – SK Petrov Sobotín – Sokol Vikýřovice
26. 09. 2020, 15.00 – TJ Maletín – Sokol Vikýřovice
28. 09. 2020, 10.00 – FC Dubicko – Sokol Vikýřovice
03. 10. 2020, 11.00 – Sokol Vikýřovice – TJ Libina
10. 10. 2020, 10.30 – Baník Staré Město – Sokol Vikýřovice
17. 10. 2020, 10.00 – Sokol Vikýřovice – Sokol V. Losiny
24. 10. 2020, 12.30 – Sokol Lesnice – Sokol Vikýřovice
31. 10. 2020, 10.00 – Sokol Vikýřovice – Sokol Leština

V

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. Z důvodu vládních opatření jsme byli nuceni odložit pořádání tradičního dětského dne a fotbalové taneční zábavy na
fotbalovém hřišti.

Starší přípravka
20. 09. 2020, 10.30 – FK Ruda – Sokol Vikýřovice
27. 09. 2020, 13.00 – SK Bludov – Sokol Vikýřovice
03. 10. 2020, 09.30 – Sokol Vikýřovice – FK Šumperk
přelosování skupin dle výkonnosti
11. 10. 2020, 10.00 – Jiskra Rapotín – Sokol Vikýřovice
17. 10. 2020, 09.30 – Sokol Vikýřovice – SK Bludov
24. 10. 2020, 14.30 – FK Šumperk – Sokol Vikýřovice
31. 10. 2020, 10.00 – TJ Libina – Sokol Vikýřovice

Mladší přípravka
20. 09. 2020, 11.30 – SK Loštice 1923 – Sokol Vikýřovice
26. 09. 2020, 09.00 – FK Šumperk B – Sokol Vikýřovice
30. 09. 2020, 17.00 – Sokol Vikýřovice – Sokol Nový Malín
04. 10. 2020, 09.00 – Sokol Vikýřovice – TJ Postřelmov
06. 10. 2020, 16.00 – TJ Libina – Sokol Vikýřovice
11. 10. 2020, 10.00 – SK SULKO Zábřeh – Sokol Vikýřovice
18. 10. 2020, 09.00 – Sokol Vikýřovice – FK Šumperk A
24. 10. 2020, 14.30 – Sokol V. Losiny – Sokol Vikýřovice
01. 11. 2020, 09.00 – Sokol Vikýřovice – Sokol Lesnice

V době od 12. do 14. 6. 2020 proběhlo Fotbalové soustředění
2020 ČERNÝ POTOK, kdy se tohoto soustředění účastnilo 56
táborníků. Soustředění probíhalo v kempu Černý potok u Vidnavy a byl vyplněn spoustou soutěží a zábavných her. V neděli
bylo celé soustředění ukončeno adrenalinovou hrou motivovanou Sparťanským závodem a děti si na vlastní kůži vyzkoušely
brodit potoky a plazit se v blátě.
V srpnu 2020 jsme uspořádali vícedenní fotbalové soustředění
starších žáků ve Velkých Losinách. Součástí soustředění bylo přátelské utkání s Hanušovicemi a Velkými Losinami. Soustředění
bylo zaměřeno na zvýšení kondice dětí, herních dovedností a také
na regeneraci formou bazénu a podobně. Ubytování se stravou
bylo zařízeno v areálu penzionu Brněnka ve Velkých Losinách.
Dále bychom chtěli upozornit na stále probíhající nábor dětí do
všech věkových kategorií, který je vždy v době tréninků u jednotlivých trenérů, každé úterý až pátek od 16:30 hodin.
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Ze života dobrovolných spolků
FBC V
Poslední červencový týden pořádal ﬂorbalový oddíl FBC Vikýřovice již 7. ročník ﬂorbalového tábora v místní tělocvičně. Tábora se zúčastnilo 32 dětí z Vikýřovic a blízkého okolí. O děti se
celý týden staralo 10 vedoucích a asistentů.
Tento ročník se nesl v duchu hesla Znovu hrajeme!!!, protože
jsme skoro pět měsíců nehráli a netrénovali. První den byly děti
rozděleny do tří družstev, pak se snažily získat nějaké body do
táborové soutěže a odpoledne soutěžily o táborová trička. Celý
týden se hrály různé hry, vyplňovaly kvízy, soutěžilo se a hlavně
se bojovalo o body a hrál ﬂorbal. V pátek děti dostaly sportovní
vaky a sladké odměny a vůbec nebylo důležité, které družstvo
vyhrálo, ale že jsme si to všichni užili.
Od pondělí do čtvrtku jsme měli návštěvu z Vítkovic. Své zkušenosti nám předávala brankářka juniorské reprezentace České
republiky a hráčka juniorek sportovního klubu 1. SC Vítkovice
Viktorie Karasová. V úterý a ve středu ji doplnila další hráčka,
která hraje za juniorskou reprezentaci ČR a hrála za juniorky
a ženy Vítkovic Vlaďka Maděrová. Její návštěva byla pro děti
o to zajímavější, že žije ve Vikýřovicích. Pro děti si připravily ukázky rozcvičky, různých cvičení a her, které děti velmi
bavily. Ve středu byly pod palbou otázek dětí i vedoucích. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z ﬂorbalu i jejich života.
Vlaďka bude další sezónu hrát ve ﬁnském velkoklubu EräViikingit v Helsinkách. Na závěr návštěvy proběhla autogramiáda.
Holky podepisovaly fotky, trička, ruce a někteří odcházeli domů
i s podpisem na čele. Ještě jednou jim děkujeme za neopakovatelný zážitek a těšíme se, že je příští rok uvidíme na odloženém
Mistrovství světa juniorek ve Švédsku.

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 a paní Bílkové. Akce proběhla za ﬁnanční podpory MŠMT
a obcí Vikýřovice, Rapotín a Petrov nad Desnou.
Od měsíce října budou opět probíhat v tělocvičně u ZŠ Vikýřovice tréninky. Mladší žáci a elévové budou trénovat každé pondělí od 16.00 do 17.30 hodin a čtvrtek od 16.30 do
17.30 hodin. Starší žáci, dorost, junioři a dospělí v pondělí od
17.30 do 19.00 hodin. Nové posily našeho týmu rádi uvítáme
a všichni trenéři se na ně moc těší.
Silvie Cikrytová
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