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V
D ne 12. června jsm e př ivíta li do obc e Vikýř ovic e 13 dě tí.
15.30 – zleva
Frederik Kirschner,
Vladimír Měrka,
Štěpán Kouřil,
Karolína Podhajská,
Dominic Yaacoub
Abi Hachem,
Lukáš Durec

17.00 – zleva
Iveta Jančová,
Jiří Mašek,
Eliot Frolo,
Patrik Mundok,
Jakub Smejkal,
Jakub Dvorský,
Thea Keprtová
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I
Jak jsme informovali v předcházejícím čísle Života obce byla zahájena výstavba několika investičních akcí. Mezi prvními byla
zahájena a také dokončena stavební akce Dopravní připojení parcely č. 1715/58, 1715/59, 1715/22, 1715/23, 1715/24, 1715/25, k.ú.
Vikýřovice. Dodavatel prací ﬁrma SUEZ Technický servis s.r.o.
práce provedla v dobré kvalitě a ve zkráceném termínu. Celková
vysoutěžená cena akce ve výši 366 418 Kč, i přes některé těžkosti
nebyla překročena. V rámci ukončeného díla bylo obci předáno
6 sjezdů ze silnice III. třídy, přes chodník na sousedící pozemky.

Vjezd na komunikaci z polní cesty

Další z ukončených staveb je akce Komunikace při ul. Petrovská,
Vikýřovice. Dodavatel stavby ﬁrma JR STaKR s.r.o. z Bruntálu se
úspěšně zhostila prací a dokončená cesta bez závad byla obci Vikýřovice předána 29. 5. 2020. Celková cena díla, tedy částka
3 117 020 Kč nebude překročena. Drobným nedodělkem na celé
akci je pouze rozhrnutí ornice na zemědělsky obdělávané pozemky.
Práce budou provedeny ihned po sklizni. Podle vyjádření zástupce
zemědělské společnosti sklizeň proběhne do konce července.

A jaké investiční akce nás v nejbližší době čekají? Mezi prvními
musíme zmínit rekonstrukci ul. Ke Splavu. V minulém týdnu
bylo předáno staveniště vítězné ﬁrmě v rámci výběrového řízení
na akci Vikýřovice – rekonstrukce místní komunikace ul. Ke
Splavu. Touto ﬁrmou je KARETA s.r.o. z Bruntálu.
Celková vysoutěžená cena díla je 3 804 240 Kč. Termín zahájení
je 1. 6. 2020 a doba realizace je 120 dnů, tedy konec září 2020.
Firma přislíbila, že práce provedou tak, aby nedošlo k omezení
zásobování a přístupnosti mateřské školy v období od 1. 9. školního roku 2020/2021. Další z akcí, které budou fyzicky zahájeny
v nejbližší době, je budování komunikací a zpevněných ploch
u vlakového nádraží a prodejny Lenka ve Vikýřovicích. Akce
nese název Komunikace – ul. Zámecká a parkovací místa ul.
Petrovská, Vikýřovice. V současnosti dokončujeme výběrové
řízení na dodavatele stavby, ze kterého bude jasný dodavatel
stavby a celková cena prací.
Výhledově máme zpracováno ještě několik projektů, kde probíhá
stavební řízení. V průběhu roku, jak budou vydávána jednotlivá
stavební povolení, budeme investiční akce soutěžit a realizovat.
Miroslav Krňávek
stavební a investiční technik

Vjezd na komunikaci za domem p. Horníčka

S

–

Spol. sportovní centrum, Sokolská 391, Vikýřovice

V měsíci květnu bylo dokončeno Mezi střídačkami u fotbalového U asfaltového hřiště byl osazen
oplocení fotbalového hřiště.
hřiště byla osazena žel.
nový basketbalový koš.
Součástí oplocení je
konstrukce pro pořizování
dvoukřídlová brána a malá záznamu fotbalových zápasů.
branka v zadní části hřiště.
Pavel Rýznar
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Obecní úřad Vikýřovice informuje
občany, že zahájil příjem plateb
prostřednictvím platebních karet.
Bezhotovostně je možno hradit
místní poplatky vybírané obcí
(poplatek za odpad, poplatek za
psa), nájemné, správní poplatky
apod. Přijímané karty – Visa,
Mastercard.
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N
Kvůli omezujícím opatřením vydaným v souvislosti s šířením nákazy koronavirem mnozí z nás
v těchto dnech přemýšlejí, jak nejlépe strávit letošní dovolenou a pořádně si odpočinout.
Ať už se vydáte na výlet za humna nebo kamkoli dále, mějte na paměti, že v letních měsících
často dochází k nárůstu případů vloupání do
obydlí. Krádeže vloupáním tvoří více než jednu
pětinu majetkové trestné činnosti. Pachatele
vloupání do bytů a rodinných domů zajímají šperky, ﬁnanční hotovost, elektronika a jiné
drobné předměty, ale také zbraně, které mohou
být zneužity k páchání další trestné činnosti.
Pachatelé si své objekty napadení tipují podle
lokality, v níž se nemovitost nachází a podle jejího vzhledu, ale často také na základě informací
získaných ze sociálních sítí.
Z případů, se kterými jsme se v praxi setkali,
víme, že lidé svá obydlí ponechávají bez dohledu a často nedostatečně zabezpečená. Připomínáme proto některá doporučení, jak snížit riziko
vykradení domu či bytu.
• Řádné uzamykání objektu
Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna a zamykejte
všechny dveře. Neschovávejte klíče pod rohožku nebo třeba do květináče.
• Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší
okruh lidí, kterým věříte.

Nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby
v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí.
Na sociálních sítích nesdílejte dopředu podrobnosti o své dovolené, neuvádějte termín ani
místo. Dům nebo byt můžete také zabezpečit
elektronickým zařízením, které v nepravidelných časových intervalech zapíná světla, televizi atd., a tím vytváří zdání, že byt je obydlen.
• Přehledný prostor před objektem
Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout do obydlí,
protože by mohl být viděn. Vhodně prostřihávejte keře a stromy kolem objektu. Díky lepší
viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze
kontrolovat, zda je vše v pořádku.
• Uklízejte na pozemku
Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako
je např. žebřík, nářadí či sekačka. Ukládejte
a uzamykejte je do kůlny či do garáže.
• Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je
Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma
cenného. Pokud chcete přechovávat cennosti
doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte
je na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo
si pořiďte trezor. Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do domu či bytu.

• Označujte cennosti, připravte jejich soupis
a nechte je pojistit
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení
svých cenných předmětů, elektronických výrobků
apod., vyfotografujte si je. Tato opatření v případě
odcizení předmětů usnadní jejich nalezení a identiﬁkaci a ulehčí tak práci policii i pojišťovně.
• Dobré vztahy se sousedy
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si
podezřelých osob v blízkosti obydlí.
Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým
a důvěryhodným.
• Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes
tato opatření vykraden?
Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte do objektu. Mohl by tam být ještě zloděj, který by vás
mohl napadnout nebo na vás zaútočit i se zbraní.
Vloupání ihned ohlaste na Policii ČR a vyčkejte
jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích
– tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem
k dopadení pachatele. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání
zloděje a vašich věcí.
Chcete pro zabezpečení svého majetku udělat
více? Chcete mít povědomí o nových možnostech technického zabezpečení objektů? Inspirujte se na níže uvedených webových stránkách.
www.zabezpectese.cz
www.stopvloupani.cz
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová - tisková mluvčí

Rychlé, stabilní a hlavně bez závazku!
Tak má vypadat ideální připojení k internetu

PLACENÁ INZERCE

Taky vás již nebaví neustále padající nebo pomalý internet?
Takové starosti klidně hoďte za hlavu. Český telekomunikační operátor
Nordic Telecom přináší vysokorychlostní internet, který je stabilní,
bez závazku i datových limitů.
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Shazujeme
kila!
Jdeme příkladem
a dáváme na celý rok
100 Kč měsíčně dolů
na všechny nové tarify
pevného 5G internetu!
Akce platí do 30. 6. 2020.
www.5Gvevzduchu.cz

Nordic Telecom je českou telekomunikační společností se silným zázemím a cílem vrátit do telekomunikací svobodu. Se severem ji kromě názvu
spojují hodnoty spolehlivosti, férovosti a volnosti.
Všechny služby od Nordic Telecomu jsou totiž bez
závazku a pokud by nesplnily očekávání, může je
zákazník kdykoli ukončit.
A jaké služby tedy Nordic Telecom nabízí?

Nordic 5G internet
Pevný Nordic 5G internet funguje na nejmodernější
5G-ready technologii, která zaručuje mimořádnou
stabilitu. I díky tomu, že konektivita běží v licencovaném pásmu 3,7GHz, které si jednoduše můžete
představit jako čtyřproudou dálnici vyhrazenou jen
pro zákazníky Nordic Telecom.
Vybrat si můžete ze dvou tarifů:
Nordic 5G s rychlostí 40 Mb/s je ideální pro běžné
brouzdání a stahování dat nebo oblíbenější Nordic
5G Plus s rychlostí 100 Mb/s, který splňuje nároky domácností, kde potřebují být online všichni najednou.

Připojení přes optické vlákno
Zejména na Moravě nabízí Nordic Telecom také
připojení přes optický kabel - ultimátní řešení pro
nejrychlejší a nejstabilnější přenos dat dosahuje
rychlosti až 1000 Mb/s.
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Wi-Fi
Bezdrátové připojení u nás patří k těm nejpoužívanějším vůbec. Mezi hlavní výhody této technologie
od Nordic Telecomu patří velmi dobrá spolehlivost
i rychlost při stahování a odesílání dat.

Nordic TV
Kromě vysokorychlostního internetu nabízí Nordic
Telecom i digitální Nordic TV, která je vhodným řešením při přechodu na DVB-T2. Nordic TV je oblíbená hlavně díky svým chytrým funkcím - zpětnému
přehrávání pořadů, sledování programů v televizi,
počítači i mobilu nebo třeba možností si nahrát až
120 hodin záznamu.

Nejjednodušší cestou,
jak se přestat rozčilovat
nad padajícím nebo pomalým
internetem, je podívat se na
www.nordictelecom.cz
a ověřit si, které služby
Nordic Telecom nabízí přímo
na vaší adrese.
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:

ANTON BIELIK 80 LET
MIROSLAVA JERSÁKOVÁ 89 LET
MILOSLAVA MRÁČKOVÁ 70 LET
LIBUŠE PIŇOSOVÁ 89 LET
HELENA ŽOLDOVÁ 70 LET

J

:

JIŘINA KAŠPAROVÁ 80 LET
MARIE MIHULKOVÁ 82 LET
EVA OSTŘANSKÁ 75 LET
BRIGITTA VLČKOVÁ 80 LET

K

R

:

LUDVÍK DIEŽA 75 LET
OLGA DRAŇOVÁ 81 LET
VLADIMÍR LINHART 82 LET
DUŠAN ORAVEC 85 LET
LUBOMÍR VLČEK 83 LET
MILOSLAV VONDRÁČEK 75 LET

V

Dne 19. 9. 2020 se uskuteční zájezd do Prahy na muzikál Sestra v akci (pro přihlášené). Odjezd bude v 6:30 hodin od OÚ Vikýřovice
s obvyklými zastávkami.
Komise opět zahájí návštěvy u seniorů jubilantů od září 2020. 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.
Připravujeme:
- Zájezd do olomouckého divadla – září/říjen
- Posezení pro seniory – listopad
- Zájezd pro občany 5. 12. 2020 do vánoční Wroclawi

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.
Děkujeme Vám za nabídku.

tel.: 730 596 552
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Termíny svozu odpadů
v červenci až září
Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
9. a 23. července, 6. a 20. srpna, 3. a 17. září

Kompozitní obaly
9. července

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

Upozornění
Žádáme občany, aby neodkládali odpady jinde než na stanovištích k tomu určených. Na stálém stanovišti velkoobjemového kontejneru
na bio u nádraží neodkládejte bio odpad vedle kontejneru. Pokud máte větší množství bio odpadu ze zahrady, je možné si na obecním
úřadě vyzvednou průvodku a odvézt zeleň přímo do sběrného dvora v Rapotíně. Otevírací doba 7:00–15:30 hodin.

R
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně
tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení
neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku
bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých
elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího
sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní
potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty
se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je
nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada
z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich
těžba byla nejen časově, ale především ﬁnančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně
vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však
obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se
díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší
obci a nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.
V naší obci můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve
dvoře obecního úřadu, Petrovská 168 (otvírací doba úřadu).
Světelné zdroje pak můžete zanést do malé sběrné nádoby,
která je umístěna v budově obecního úřadu.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro
naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst
a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační ﬁrmy
i samotnou recyklaci. Jen za loňský rok se v České republice
díky EKOLAMPu sebralo a ekologicky zpracovalo 706 tun
světelných zdrojů, 587 tun malých elektrozařízení a 1586 tun
velkého elektra. Díky ekologickému zpracování se podařilo
opětovně využít přes 95 % materiálů ze světelných zdrojů a více
než 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
V PRAXI!
60 %
železné kovy

26 %
plasty

4%
neželezné kovy
(hliník, měď)

2%
sklo
chladicí
medium a olej
a jiné škodlivé
látky

2%

6%
nevyužitelné
součásti

JSME VAŠÍM SPOLEHLIVÝM
A STABILNÍM PARTNEREM!
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www.elektrowin.cz

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Ž

D
– ZŠ V

Druháci při online výuce četli, zpívali, a dokonce si protáhli svá
těla. Procvičili jsme si matematiku, český jazyk a nezapomínali
jsme ani na angličtinu a prvouku. Doma si mohly děti poslechnout hlasové nahrávky s matematickou rozcvičkou a také jsem jim
předčítala Pověsti na pokračování. Oslavili jsme narozeniny svých
spolužáků, děti posílaly vzájemně videa s přáním a obrázky pro radost. Nezapomněli jsme na příchod jara a Velikonoce. Výuka v den
pálení čarodějnic probíhala v kostýmech. Slavili jsme i Den matek.
Užili jsme si legraci při poznávání aplikací telefonů. Průběžně jsem
oceňovala práci svých žáků, denně byli seznámeni se svými pokroky a vhodně motivováni do další práce. Velké díky patří také všem
rodičům za ochotu a vstřícnost v tomto nelehkém období.

10. března nás jako blesk z čistého nebe zasáhla zpráva, že se
zavírají školy. Na vzniklou situaci nebyl nikdo připravený, nikdo jsme ještě nic podobného nezažili. Nebyli jsme zaskočeni
jen my, učitelé, ale také rodiče, kteří ze dne na den museli do
jisté míry zastoupit naši roli a vyučovat své děti doma. Život v
karanténě nebyl pro mnohé z nás jednoduchý. Jak by také mohl?
Výuka na dálku byla často oříškem nejen pro žáky, vyučující,
ale také pro mnohé rodiče žáků, kteří museli skloubit svou práci,
péči o domácnost a nyní i dohled nad výukou svých dětí.
Zadávání úkolů a fotograﬁí na webové stránky školy – www.
zsvikyrovice.cz – třídní stránky, se stalo naší každodenní rutinou.
Podstatná však byla zpětná vazba. Rodiče nebo žáci posílali vypracované úkoly pomocí emailů, Messengeru nebo WhatsAppu.
Dny utíkaly nějak rychleji a my jsme se vzájemně ujišťovali, že
je to doma moc prima, ale že ŠKOLA už nám vlastně také moc
chybí, se všemi těmi povinnostmi, úspěchy i neúspěchy.
A tak po necelých třech měsících jsme se sešli s většinou žáků opět
ve škole a mohli tak bez problému navázat na domácí výuku.
Musíme poděkovat všem rodičům a žákům za to, že poctivě pracovali a dokázali se i za těchto podmínek naučit spoustu věcí,
na kterých teď můžeme stavět a dál rozvíjet jejich vědomosti.
Nesmíme zapomenout i na pedagogické pracovníky, kteří se
k domácímu vzdělávání postavili velice dobře.

P

Mgr. Iveta Špundová

Po pár dnech se ukázalo, že nám chybí přímý kontakt, a tak
jsem zahájila online výuku. Přes Skype nebo Messenger jsme
si s dětmi povídali, četli, trénovali psaní i matematiku a řešili
různé zábavné úkoly. Z fotograﬁí a zpráv jsem se dozvídala,
jak to dětem doma jde, a já se je naopak snažila motivovat
k další práci. Jak dětem bylo v době karantény doma, jsem sdílela na našich třídních stránkách. A že toho zažily dost! Naučily
se devět nových písmenek, popsaly celou písanku, sčítaly
a odčítaly až do 20, poznávaly jarní rostliny, stromy i mláďata.
K tomu prožily Velikonoce, Den Země, Čarodějnickou školu,
Den matek i Světový den včel.

T
Po prvních rozpacích si všichni zvykli na nová pravidla v době karantény a na plný plyn se rozjelo domácí vyučování. Díky za dnešní moderní technologie, které nám všem práci zjednodušily. Žáci
mohli využívat mobilní vyučovací aplikace nebo zhlédnout nejrůznější výuková videa. Ti, kterým to umožnilo technické vybavení, se
účastnili vyučovacích videokonferencí – zoom cloud meetings. Po
dvou a půl měsících jsme zpátky ve škole a s odstupem času mohu
říct, že jsme tuto nečekanou situaci zvládli, a za třetí třídu musím
poděkovat všem rodičům a svým žákům za to, že poctivě pracovali
a dokázali se i za těchto podmínek naučit spoustu věcí, na kterých
teď můžeme stavět a dál rozvíjet jejich vědomosti.

Moc děkuji žákům a jejich rodičům za vstřícný přístup k výuce
na dálku.

Děkuji všem rodičům i dětem za jejich práci v době karantény.
Mgr. Jitka Brzobohatá

Mgr. Lucie Sojková
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Č

spojení, ale nakonec jsme to zvládli. Ve volném čase naši páťáci nezaháleli a věnovali se svým oblíbeným činnostem, sportovali, trávili čas s rodinou a se svými domácími mazlíčky. V rámci týdenních
úkolů tvořili jarní a velikonoční výzdobu, podělili se s ostatními
s receptem – vajíčková pomazánka, přáníčka ke Dni matek a fotili
přírodu. Protože je to jejich poslední rok v naší škole, jsme rádi, že
můžeme trávit zbývající dny školního roku společně.

Tak jako i jiní žáci byli čtvrťáci Základní školy Vikýřovice postaveni před novou situaci. Vyzkoušeli si vzdělávání na dálku a samostudium některých výukových předmětů. Nejprve byli trochu
zaskočeni, ale velice rychle se podařilo navázat elektronické spojení pro předávání vypracovaných úkolů. Přes internet se setkávali v on-line kavárně (prostor pro videokonferenci – webmeeting),
kde probíhala výuka. Její výhodou byla i možnost žáků se navzájem vidět a pozdravit. Mnozí žáci využili svých znalostí týkajících
se sociálních sítí a komunikovali s vyučujícím přímo. Změna se
samozřejmě netýkala jen žáků. Neocenitelnou zkušenost získali
i pedagogové. Jejich práce se z přímého kontaktu s žáky změnila
ze dne na den na práci člověka u počítače.

Mgr. Blanka Gabrišková

I

ZŠ

MŠ V

V pátek 26. 6. 2020 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 2020/2021.
26. 06. 2020 v 17 hodin se bude konat před budovou ZŠ Rozloučení se školním rokem. Všichni jste zváni.
Letní prázdniny budou zahájeny ve středu 1. července 2020
a skončí v pondělí 31. 8. 2020.
Nový školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. 9. 2020.
V průběhu prázdnin bude otevřena pro všechny přihlášené děti
jen MŠ Zámecká 97, Vikýřovice.
01. 07. – 17. 07. 2020 – provoz pro přihlášené děti
20. 07. – 09. 08. 2020 – MŠ budou uzavřeny
10. 08. – 21. 08. 2020 – provoz pro přihlášené děti
24. 08. – 31. 08. 2020 – MŠ budou uzavřeny
Provoz v obou MŠ bude opět zahájen v úterý 1. 9. 2020.

Mgr. Eva Jonová

P
Žáci pátého ročníku se během karantény pravidelně scházeli při
online výuce v internetové kavárně – webmeeting. Přesto, že se
se svými spolužáky nemohli nějakou dobou vídat, kavárna nám
umožnila alespoň virtuální setkávání. Někdy nás sice trošku zlobilo

POZOR – ukončen sběr baterií, tonerů a elektro
Sběr papíru – ANO letáky, časopisy noviny, knížky a katalogy,
NE – lepenka, krabice, kartony a vše ostatní
Termín podzimního sběru bude v říjnu 2020.
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Ze života dobrovolných spolků

RC Vikýrek zve na akci s názvem Spolu
za jeden provaz, která se uskuteční v sobotu 27. 6. 2020 od 15:30 do 18:00 u RC
Vikýrek. Pojďte společně přivítat prázdniny. Děti si společně s rodiči užijí spousty legrace při plnění zábavných soutěží
a úkolů. Těšit se můžete na malé překvapení. Vstupné je dobrovolné.
RC Vikýrek stále nabízí volná místa
na příměstské tábory
(www.vikyrek.cz/rezervace).
7. až 10. 7. 2020: Cesta za písmenkem
II. (8:00 až 16:00, věk 6 až 10 let)
13. až 17. 7. 2020: Za poznáním lesních
zvířat (8:00 až 16:00, věk 6 až 10 let)
20. až 24. 7. 2020: Cesta kolem světa
(8:00 až 16:00, věk 6 až 10 let)
10. až 14. 8. 2020: Putování s písničkou
(8:00 až 16:00, věk 6 až 10 let)
17. až 21. 8. 2020: Frozen II.
(8:00 až 16:00, věk 6 až 10 let)

V

TJ S

–

V tomto období nás jako jiné sportovní
a kulturní organizace zasáhlo opatření proti koronaviru a slibně rozehraná
soutěž mužů v 1B třídě byla předčasně
ukončena. Bohužel se v tomto období
musela zrušit i sportovní akce pro děti
v souvislosti se Dnem dětí.
Pro naši velkou radost se v současné době
vše vrací do normálního stavu a v souvislosti s uvolňováním opatření se začíná i rozjíždět příprava na novou sezónu,
která s největší pravděpodobností bude
zahájena ve standardní čas, a to v průběhu
srpna 2020. Tento čas jsme alespoň částečně věnovali ve spolupráci s obcí údržbě
fotbalového hřiště a přípravám na realizaci automatického zavlažovacího systému.
V současné době se začínají plánovat přípravné utkání všech věkových kategorií
a některá jsme již odehráli koncem května
na hřišti FK Rovensko. Přípravné utkání
mladších a starších žáků skončilo překvapivou jednoznačnou výhrou a doufejme, že

www.srud.cz
se bude naší mládeži i nadále dařit. Výsledky utkání Rovensko : Vikýřovice ml. žáci
0:10, Rovensko – Vikýřovice st. žáci 0:28.

Připravované akce:
V červnu 2020 proběhne sportovní soustředění mladých fotbalistů, které bude
jako v loňském roce v areálu tábora Černý
potok u Vidnavy. Bude se jednat o třídenní soustředění plné soutěží, her a na závěr
extrémního překážkového běhu po vzoru
spartanského závodu.

Dále zvažujeme o realizaci fotbalového
kempu ve spolupráci se společností Moravian sports agency, která zařizuje výukový
program Fotbalové školy Horsta Siegla.
Vše bude záležet na termínu a osobní domluvě s agenturou.
Dále bych chtěl upozornit na stále probíhající nábor dětí do všech věkových kategorií,
který probíhá vždy v době tréninků u jednotlivých trenérů. Dle věkových kategorií
probíhají tréninky od úterý do pátku.

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 Buchtová, Mgr. Danuše Jílková,
Irena Kučerová. Příspěvky a náměty redakci zasílejte na e-mailovou adresu Mart.Buchtova@seznam.cz.
Termín příští uzávěrky je 1. září 2020. Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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