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Ú
Vážen í a milí spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vám popřál vše nejlepší do nového roku 2022, hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí, lásky, pohody a spokojenosti, ať se Vám vše daří a ať se brzy vrátíme
k normálnímu životu, na který jsme byli zvyklí před výskytem pandemie. Rád bych Vás
seznámil s tím, co se nám v loňském roce podařilo a co máme v letošním roce v plánu,
co bychom měli udělat pro zkvalitnění Vašeho života a zkrášlení naší obce. Koncem
loňského roku jsme dokončili rekonstrukce ulic Sadová, Mlýnská a U Hájenky. Dále
jsme dokončili chodník při ulici Petrovské, včetně veřejného osvětlení. Na sídlišti ulice
Sadová jsme provedli kompletní výsadbu zeleně, včetně nového workoutového hřiště.
Byla dokončena výstavba I. etapy protipovodňových opatření (PBPO), kterou jako investor zajišťovala obec Rapotín a partnery byly obce Vikýřovice, Petrov nad Desnou
a Povodí Moravy. Na tuto první etapu bude navazovat druhá etapa PBPO, u které bylo
vydáno územní rozhodnutí. Pro zkvalitnění služeb a údržby obecních pozemků jsme
zakoupili traktor s čelním nakladačem. Rozšířili jsme parkovací místa před obecním úřadem a pro bezpečnost dětí jsme vybudovali
dva přechody pro chodce v ulicích Školní a Zámecká. Na fotbalovém hřišti jsme osadili nové zábradlí. Před obecním úřadem jsme
nainstalovali novou elektronickou úřední desku. V letošním roce vybudujeme nový chodník včetně osvětlení při ulici K Lužím.
Provedeme rekonstrukci ulic Luční a Rybářské včetně veřejného osvětlení. Budeme pokračovat v úpravě Bezejmenného potoka. Na
fotbalovém hřišti postavíme zastřešenou tribunu. Upravíme prostranství u Muzea silnic. V rámci údržby provedeme další úpravy dle
požadavků občanů na zkrášlení naší obce. Věřím, že se nám všechny tyto úkoly podaří splnit a tím zkvalitnit podmínky života v naší
obci. Rád bych Vás proto požádal o spolupráci a případnou toleranci při provádění těchto stavebních prací. Přeji Vám ještě jednou
pevné zdraví, ať jste všichni šťastni a spokojeni.
Václav Mazánek, starosta

Ú
Obecní úřad informuje občany, že od letošního roku již nebudou dokumenty z úřední
desky vyvěšovány v listinné podobě na nástěnky před obecním úřadem. Tyto dokumenty budou k nahlédnutí pouze v elektronické
podobě na digitálním kiosku umístěném před
obecním úřadem. Obrazovka se ovládá dotykem a přehledně vede uživatele k obsahu,
který se mu nabízí – úřední deska a webové
stránky obce. Důvodem pro pořízení digitálního kiosku byl neustále narůstající objem
zveřejňovaných dokumentů, z nichž jsou
některé zveřejňovány i několik let. Obsah
jednotlivých písemností zveřejněných jak na
úřední desce v listinné podobě, tak způsobem umožňujícím dálkový přístup, musí být
shodný, což je v některých případech skoro nemožné. Proto obec přistoupila k tomuto
efektivnímu a modernímu SMART řešení, jak komunikovat s občany.
Stávající nástěnky budou dále využívány pouze k informování o kulturně-společenském dění v obci a regionu.
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Od 3. do 16. ledna 2022 probíhala v naší
obci Tříkrálová sbírka. Občané mohli
přispět do kasiček na Obecním úřadě
Vikýřovice, v Obecní knihovně Vikýřovice, v prodejně potravin Lenka na
ulici Petrovské 8 a v prodejně potravin Kašpar u nádraží. Vybralo se
16 138 Kč. Za příspěvky děkujeme.
Online koledování probíhá až do
30. dubna 2022. Další informace jsou
zveřejněny na webových stránkách
www.sumperk.charita.cz.
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Tribuna na fotbalovém hřišti
Jedná se stavbu jednopodlažní navrženou
jako samostatný objekt z montovaného
systému s rozměry 18,8 x 2,00 m s výškou
2,84 m o třech řadách s dvěma přístupovými schodišti, plastových sedačkách o počtu
100 kusů. Tribuna bude zastřešená z polykarbonátových žebrovaných desek.

2022

Rekonstrukce místních
komunikací ul. Rybářská, Luční
Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch na ul. Rybářské v délce 638 m
o šířce 3,0 m. Další rekonstrukce místních
komunikací na ul. Luční, která se skládá
ze dvou větví, jedna o délce 94,80 m o šířce
3 m a druhý úsek o délce 151,39 m, o šířce 3 m. Na konci úseku bude obratiště ve
tvaru „T“. Součástí rekonstrukce místních
komunikací bude nové veřejné osvětlení,
které bude provedeno na samostatných
sloupech veřejného osvětlení.

ul. Hraběšická

Rekonstrukce a zásobování
bezejmenného vodního toku
Jedná se o pokračování v rekonstrukci
bezejmenného vodního potoka mezi
ulicemi Mlýnská a Vodácká.

Chodník při ul.
K Lužím a Hraběšická
Jedná se o chodník, který bude podél komunikace III/44636 a III/44638 ul. K Lužím a ul. Hraběšická. U silnice III/44638
ul. Hraběšická vznikne nový autobusový
záliv s přechodem pro chodce.

Veřejné prostranství ul. U Kaple
Stávající zelené ploše mezi ulicemi U Kaple a ul. Hraběšická vznikne nové veřejné
prostranství, jehož součástí budou vegetační úpravy této plochy, která bude po jejím
obvodu opatřena chodníky. Součástí realizace budou provedena 3 parkovací zálivy
v ul. U Kaple. Ve středu řešené plochy bude
vytvořen nový vodní prvek.

Rekonstrukce autobusové zastávky
na ul. Petrovská (býv. has. zbrojnice)
Součástí realizace rekonstrukce autobusové
zastávky na ul. Petrovská bude nástupiště
s krytou zastávkou.
ul. Rybářská

D

SFŽP

Státní fond životního prostředí České republiky v rámci výzvy č. 9/2019 Národního programu Životní prostředí, prioritní
oblasti 5. Životní prostředí ve městech a obcích, podoblasti 5.4
Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích, podpořil
obec Vikýřovice částkou 104 351 Kč.
Podpora byla určena výhradně na akci Revitalizace zeleně v obci
Vikýřovice. Jednalo se o výsadbu 22 ks stromů v kategorii Listnatý/ovocný strom s obvodem kmínku v 1 metru 12 cm a více.
Výsadba byla realizována na volném prostranství na ulici Sadové.
Z vlastních zdrojů obec dále vysadila 2 138 keřů, 660 ks trvalek
a 1 ks jehličnatého stromu (viz předchozí vydání zpravodaje).

10 až 19 let
20 až 29 let
30 až 39 let
40 až 49 let
50 až 59 let
60 až 69 let
70 až 79 let
80 až 89 let
90 až 99 let
100 let a více
Celkem

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí
www.mzp.cz www.sfzp.cz
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Rok 2021
Narození
Úmrtí
Přihlášení k trvalému pobytu
Odstěhovaní
Stěhování v rámci obce
Zrušené trvalé pobyty

Počet občanů s trvalým pobytem k 31.12.2021: 2 329
Průměrný věk: 41,72 roků
Věkové složení
Muži
12
119

Ženy
13
114

139
120
115
205
149
151
95
34
2
0
1141

Název kategorie
Počet dětí do 18 měsíců
Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků
Počet dětí od 3 roků do 6 roků
Počet dětí od 6 roků do 15 roků
Počet občanů nad 15 let
Celkem občanů

Ing. Ivana Pospíšilová

Věková kategorie
Do 1 roku
1 až 9 let

Zpracoval Rýznar Pavel

ul. K Lužím

Celkem
25
233

133
104
137
198
168
150
116
44
11
0
1188

272
224
252
403
317
301
211
78
13
0
2329
Počet
34
34
85
250
1926
2329
Počet
24
28
54
64
7
3

Zdroj: Obecní úřad, evidence obyvatel
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POPLATEK ZA ODPAD
POZOR změna sazby poplatku: 456 Kč/fyzická osoba
přihlášená v obci, popř. vlastník nemovitosti, v níž není
nikdo přihlášen k trvalému pobytu
termín splatnosti: do 31. 8. 2022
Poplatníky jsou i cizinci přihlášení v obci na cizinecké policii!

v průběhu měsíce února 2022. Zabrání se tak možným
nesrovnalostem.
Způsob úhrady poplatku:
 na účet obce uvedený na poštovní poukázce,
 na pokladně Obecního úřadu Vikýřovice platební kartou,
popř. v hotovosti,
 poštovní poukázkou.

 POPLATEK ZA PSA
sazba poplatku: 200 Kč za jednoho psa
termín splatnosti: do 31. 3. 2022
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Jestliže již psa nemáte, je povinností poplatníka do 15 dnů tuto
skutečnost oznámit správci poplatku!

Právní úprava:
poplatek za odpad: Obecně závazná vyhláška č. 04/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
poplatek za psa: Obecně závazná vyhláška č. 03/2019

Žádáme občany, aby s úhradou místních poplatků posečkali
až na doručení poštovních poukázek do domovních schránek

Bližší informace sdělí Jarmila Pospíšilová, tel. 583 213 146
nebo 607 244 027, popř. pospisilova@vikyrovice.cz.

O
Vážení spoluobčané, stejně tak jako v okolních obcích i my máme v obci několik ulic,
kde je příslušnou dopravní značkou vyznačena Obytná zóna. Jak se v obytné zóně
správně chovat, nalezneme především v § 39 zákona č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu
na pozemních komunikacích. Obytné zóny jsou vyznačeny z důvodu zajištění většího
komfortu zde bydlícím spoluobčanům, a ulice by tak měla sloužit jen pro příjezd uživatelů k nemovitosti. Z tohoto důvodu mohou chodci v obytné zóně užívat k chůzi celou
šíři vozovky, děti si zde mohou hrát na vozovce a řidiči zde mohou jet maximální rychlostí 20 km/hod, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům a dětem, které
nesmí ohrozit a v případě nutnosti musí vozidlo i zastavit.
Stání vozidel je zde dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. V případě
nedávno zrekonstruované ulice Sadové se například jedná o místa ohraničená dlažbou
červené barvy, tedy na vyznačených parkovacích místech. Stání vozidel mimo tato parkovací místa je zakázáno a řidič, který vozidlo odstaví mimo vyznačené parkovací místo, se tak dopouští dopravního přestupku. Je tak žádoucí, aby obyvatelé v obci parkovali
vozidla na svých pozemcích, a to nejen v obytných zónách, ale i na ostatních ulicích.
Nebude tak docházet ke komplikacím při svozu komunálního odpadu, zimní údržbě
komunikací a případnému zásahu vozidel složek Integrovaného záchranného sboru.

PLACENÁ INZERCE

3

Obec informuje / Ze života obce

Redakční komise obecního zpravodaje by chtěla jménem
obce srdečně poblahopřát všem občanům, kteří se v příštích
dvou měsících dožijí významného životního jubilea. Tímto
bychom také chtěli dát prostor vám, občanům, kteří by chtěli
na stránkách Života obce poblahopřát svým nejbližším.
Chcete-li udělat radost členům rodiny či svým přátelům
a známým, kontaktujte redakci zpravodaje na e-mailové
adrese Mart.Buchtova@seznam.cz. Další číslo zpravodaje
vychází 30. března 2022 (předem prosím zvažte, v kterém čísle
by bylo nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

ÚNOR
Ctirad Dvořák

Anna Jugová
Jan Kašpar
Milan Neumann
Eva Semrádová
František Žák

81 let

BŘEZEN
Veronika Bořilová

82 let

85 let
86 let
81 let
82 let
80 let

Obec Vikýřovice hledá kronikáře/kronikářku
Máte zájem o historii obce a její současné dění? Zajímají Vás kulturní, sportovní
a společenské akce? Sledujete dění v naší obci, ale i v okolí? Máte nadšení pro
věc a ochotu udělat něco pro naši obec? Staňte se právě Vy kronikářem obce
Vikýřovice a zapište se tak do dějin obce!
Kronika je velmi důležitou součástí paměti obce a jejich občanů. Za tuto funkci
náleží odměna.
Bližší informace sdělí na Obecním úřadě Vikýřovice. Uvítáme i vhodný tip na
vedení kroniky.

S
Prání
ˇ
k diamantové
svatbeˇ
Šedesát let vzpomínek ode dne,
kdy jste si vzájemně řekli své ano.
Sdíleli jste spolu chvíle štěstí,
ale přišly i momenty méně veselé,
byli jste si nablízku,
když se vaše sny stávaly skutečností.
Ze srdce Vám, Anežko a Františku
gratulujeme k vašemu
obdivuhodnému a krásnému výročí
diamantové svatby!
Přejeme Vám stovky šťastných
dnů a v každém zvlášť pak několik
splněných snů!

Projekt: Dostupné sociální poradenství
Dnes na téma: Jak zvládnout rostoucí náklady na bydlení
Zdražování energií, nárůst cen potravin a dalšího zboží mnoho z nás nenechává v klidu.
Často se trend zdražování dotýká těch nejzranitelnějších skupin ve společnosti, ať už to
jsou senioři, rodiny s dětmi a další lidé s nižšími příjmy.
V současné chvíli je jednou z možností požádat o příspěvek na bydlení. Jedná se o sociální dávku, kterou lze vyřídit na Úřadu práce. Je určena pro jednotlivce i rodiny. Za
rodinu se považují rodiče s nezaopatřenými, ale i zaopatřenými dětmi, manželé, partneři
apod. Důležité je, aby všichni společně užívali jeden byt a skutečně v něm bydleli. Nestačí, aby měli v bytě pouze trvalé bydliště a žili jinde.
K podání žádosti je nutné vyplnit předepsaný tiskopis, a to vždy jednou ročně. Každé
tři měsíce je potřeba dokládat náklady na bydlení a příjmy za předcházející kalendářní
čtvrtletí. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti, přičemž je možné získat
příspěvek na bydlení i zpětně. Přiznaná výše příspěvku se odvíjí od příjmů rodiny, jejich
výdajů. Zde hraje roli, kolik společně posuzovaných osob žije v domácnosti. Kromě
toho je také důležité, kde rodina žije. Jiná výše příspěvku je na vesnici s počtem 1000
obyvatel a jiná ve městě s 300 000 obyvateli.
Pokud si nejste jisti, zda na tuto dávku máte nárok, rádi Vám pomůžeme s jejím propočtem a následně i s jeho vyřízením. Nemusíte za námi nikam cestovat, navštívíme Vás ve
vaší domácnosti. Naše služby nabízíme zdarma.
Kontaktujte nás na tel. čísle: 722 970 171 nebo na emailu: poradenstvi@pontis.cz
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Blanka s Jirkou
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Termíny vývozů odpadů v roce 2022
Popelnice – každý sudý čtvrtek
13. ledna
27. ledna
10. února
24. února
10. března
24. března
07. dubna
21. dubna
05. května

19. května
02. června
16. června
30. června
14. července
28. července
11. srpna
25. srpna
08. září

Biologicky rozložitelný materiál

22. září
06. října
20. října
03. listopadu
17. listopadu – svátek – bude upřesněno
01. prosince
15. prosince
29. prosince

Kompozitní obaly
13. ledna (čtvrtek)
07. dubna (čtvrtek)

Rozpis rozmístění velkobjemového kontejneru na BIO:
• ulice Rybářská:
01. 03. – 10. 03. 2022
01. 11. – 10. 11. 2022
• ulice Krenišovská: 10. 03. – 21. 03. 2022
10. 11. – 21. 11. 2022
• ulice Petrovská:

14. července (čtvrtek)
06. října (čtvrtek)

21. 03. – 31. 03. 2022
21. 11. – 30. 11. 2022

• u nádraží: stálé stanoviště – březen
od 10. 03. 2022 – listopad do 24. 11. 2022

Nebezpečný odpad
23. dubna (sobota)

Od 10. března do 24. listopadu bude probíhat svoz nádob
(hnědé popelnice) o objemu 240 l biologicky rozložitelného
materiálu, jako je listí, tráva a drobné větvě ze zahrad.

10. září (sobota)

Harmonogram svozu:
08.00 – 08.20 hod. u STS
08.25 – 08.45 hod. u prodejny NAZET
08.50 – 09.10 hod. ulice Sadová
09.15 – 09.35 hod. ulice Okružní (před Okály)
09.40 – 10.00 hod. u prodejny KAUM PLUS

10.05 – 10.25 hod. bývalé sídliště VÚCHS
10.30 – 10.50 hod. hostinec Pod Trámky
10.55 – 11.15 hod. u bývalé hasičské zbrojnice
12.15 – 12.35 hod. ulice Rybářská
12.40 – 13.00 hod. ulice Krátká

Velkoobjemové kontejnery
od 09. do 11. května (pondělí – středa)
od 03. do 05. října (pondělí – středa)
Místa přistavení:
- ulice Sadová
- parkoviště před prodejnou NAZET
- u provozovny VERNER MOTOR

od 11. do 13. května (středa – pátek)
od 05. do 07. října (středa – pátek)
- ulice Krátká
- u bývalé hasičské zbrojnice
- ul. Strojní - u bývalého sídliště VÚCHS (parkoviště)
- ulice K Desné

O
Od roku 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. V naší obci jsme vyprodukovali v loňském roce 403,43 t směsného
komunálního odpadu a 39,48 t objemného odpadu, celkem 442,91 tun. Vzhledem
k tomu, že jsme nepřekročili stanovenou
produkci 470 t, která byla stanovena 200 kg
na občana (komunální + objemný odpad),
jsme zaplatili za tunu uloženou na skládce 500 Kč. V roce 2022 je stanoven limit
190 kg na občana. Výpočet se stanoví počtem obyvatel k 1. 1. 2021 (údaj ze statistiky), v našem případě 2342 x 190 kg
= 444,98 t. Při překročení stanovených
444,98 t zaplatíme o 400 Kč za odvezenou tunu na skládku více. Jen důsledné
třídění odpadů nám sníží náklady spojené
s množstvím vyprodukovaného komunálního odpadu. Směsný komunální odpad je
v podstatě zbytkový odpad a měl by tedy
vznikat v minimálním množství.
V nádobách na směsný komunální odpad
končí i odpady, které do tohoto druhu
odpadu nepatří. Zejména plastové obaly, papír a lepenka, plechovky od nápojů
a podobně. V obci je několik stanovišť
na tříděný odpad, kde je možno tyto komodity odložit. Na obci jsou k dispozici
zdarma barevné tašky na třídění odpadů.

KLASICKÉ A HALOGENOVÉ
ŽÁROVKY SE NOVĚ TŘÍDÍ
Klasické, přímo žhavené žárovky původně do zpětného odběru
zařazeny nebyly. Od 1. ledna 2021 se však situace změnila.
Zákon o výrobcích s ukončenou životností nově nařizuje třídit
i klasické a halogenové žárovky.

VÉ
Í

Vzhledem k evropskému zákazu výroby klasických žárovek
se předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš
potřeba. Realita je však jiná, tyto žárovky se k nám pod
různými názvy stále dovážejí.

Do popelnice ani kontejneru se směsným odpadem už vysloužilé
běžné a halogenové žárovky nepatří. Vrací se stejně jako
úsporné a trubicové zářivky, výbojky nebo LED žárovky.
Můžete je vrátit v obchodě při nákupu nových, ve sběrných
dvorech nebo je vyhodit do některé ze sběrných nádob
společnosti EKOLAMP, která recyklaci světelných zdrojů
v České republice zajišťuje.
v České republice zajišťuje.

KdyžKdyž
si půjdete
koupit
uvidíteu ujejíjejí
ceny
příspěvku
si půjdete
koupitžárovku,
žárovku, uvidíte
ceny
výšivýši
příspěvku
na recyklaci,
kterým
výrobci
budoucí
recyklaci
na recyklaci,
kterým
výrobcipřispívají
přispívají nana
budoucí
recyklaci
vysloužilé
žárovky.
Viditelné uvádění
uvádění příspěvků
na recyklaci
vysloužilé
žárovky.
Viditelné
příspěvků
na recyklaci
neplatí
jen pro
žárovky,ale
alepro
pro všechna
všechna elektrozařízení.
neplatí
jen pro
žárovky,
elektrozařízení.
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Obec Vikýřovice – rozpočet na rok 2022
PŘÍJMY

Třída

Rozpočet
Očekávaná
Schválený
schválený 2021 skutečnost 2021 rozpočet 2022

DAŇOVÉ

1xxx

29 410 000,00 28 182 700,00 30 955 500,00

NEDAŇOVÉ

2xxx

1 324 320,00

1 624 083,00

3 570 420,00

KAPITÁLOVÉ

3xxx

20 000,00

157 700,00

10 000,00

633 000,00

3 801 886,00

635 000,00

0,00

500 000,00

0,00

DOTACE – neinvestiční

41xx

DOTACE – investiční

42xx

neinvestiční
dotace ze SR
v rámci souhrnnéno
dotačního vztahu
– výkon státní správy

PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM

Závazné
ukazatele 2022

31 387 320,00 34 266 369,00 35 170 920,00

VÝDAJE

Polož

Paragraf 2212 – Silnice

6121

Paragraf 2219 – Ostatní záležitosti
pozemních komunikací

6121

14 455 000,00 16 979 294,00
8 360 000,00

Paragraf 2223 – Bezpečnost silničního provozu

9 602 000,00

9 300 000,00

950 000,00 10 455 000,00 10 230 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

Paragraf 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy

420 000,00

350 000,00

420 000,00

Paragraf 2292 – Provoz veřejné silniční dopravy

352 500,00

353 100,00

365 000,00

Paragraf 2331 – Protipovodňové opatření

6121

4 270 000,00 10 756 900,00

3 540 000,00

3 280 000,00

Paragraf 2333 – Úpravy drobných vodních toků

6121

2 190 000,00

3 870 000,00

3 516 000,00

2 536 000,00

4 372 507,00 11 999 283,00

2 279 120,00

2 059 120,00

Paragraf 3119 – Ostatní záležitosti
základního vzdělávání

5331

neinvestiční
příspěvek zřízené
příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ
Vikýřovice

Paragraf 3314 – Činnosti knihovnické

273 500,00

269 600,00

324 500,00

4 000,00

4 500,00

4 000,00

Paragraf 3326 – Příspěvky
nez. organizacím a obč. sdružením

450 000,00

450 000,00

450 000,00

Paragraf 3341 – Rozhlas a televize

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Paragraf 3349 – Ostatní záležitosti
sdělovacích prostředků

70 000,00

65 000,00

75 000,00

Paragraf 3399 – Ostatní záležitosti
kultury, církví a sděl. prostř.

326 500,00

325 000,00

321 500,00

837 000,00

2 845 100,00

1 900 000,00

114 000,00

405 600,00

122 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

2 740 000,00

3 063 500,00

1 120 000,00

336 760,00

336 760,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

Paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Paragraf 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

6121

Paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace
Paragraf 3612 – Bytové hospodářství
Paragraf 3631 – Veřejné osvětlení

6121

Paragraf 3632 – Pohřebnictví

6341

investiční
příspěvek obci
Rapotín

Paragraf 3635 – Územní plánování

1 500 000,00

200 000,00

Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

6130

275 000,00

1 187 563,00

780 000,00

550 000,00

Paragraf 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

6121

1 932 000,00

1 852 000,00

2 632 000,00

80 000,00

6121,3

1 632 000,00

3 554 373,00

2 856 700,00

1 560 000,00

Paragraf 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
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VÝDAJE

Rozpočet
Očekávaná
Schválený
schválený 2021 skutečnost 2021 rozpočet 2022

Třída

Paragraf 3900 – Příspěvky nezis.
organizacím a obč.sdružením

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Paragraf 4345 – Příspěvky na činnost soc. pomoci

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Paragraf 4354 – Chráněné bydlení

367 000,00

360 200,00

390 000,00

Paragraf 5213 – Ochrana obyvatelstva

125 000,00

128 350,00

135 000,00

343 372,00

705 401,00

439 100,00

1 905 000,00

2 040 000,00

2 082 000,00

63 000,00

54 958,00

65 000,00

7 129 200,00

7 214 821,00

7 019 200,00

Paragraf 6310 – Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

25 000,00

25 000,00

35 000,00

Paragraf 6320 – Pojištění

75 000,00

75 700,00

150 000,00

230 000,00

228 760,00

230 000,00

Paragraf 6402 – Finanční vypořádání minulých let

7 042,00

12 750,00

4 576,00

Paragraf 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

400 000,00

621 156,00

468 224,00

Paragraf 5512 – Požární ochrana

6123

Paragraf 6112 – Zastupitelstva obcí
Paragraf 6115 – Volby do ZO
Paragraf 6171 – Činnost místní správy

Paragraf 6399 – Daň z příjmu za obec

VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM

Závazné
ukazatele 2022

145 000,00

54 475 381,00 71 269 669,00 52 170 920,00 31 440 120,00

VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO CELKEM
z toho závazné ukazatele rozpočtu
bežné výdaje

5xxx

21 868 621,00

21 350 915,00 23 769 920,00

kapitálové výdaje

6xxx

32 606 760,00 49 918 754,00 28 401 000,00 28 401 000,00

FINANCOVÁNÍ – PŘÍJMOVÁ ČÁST
Stav finančních prostředků
– rozpočtové hospodaření

8115

zdroje z
minulých let

23 088 061,00 37 003 300,00 17 000 000,00

CELKEM FINANCOVÁNÍ – PŘÍJMOVÁ ČÁST

23 088 061,00 37 003 300,00 17 000 000,00

FINANCOVÁNÍ – VÝDAJOVÁ ČÁST
Splátky jistin úvěrů

8124

CELKEM FINANCOVÁNÍ – VÝDAJOVÁ ČÁST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ – PŘÍJMY CELKEM

31 387 320,00 34 266 369,00 35 170 920,00

FINANCOVÁNÍ – PŘÍJMY

23 088 061,00 37 003 300,00 17 000 000,00

PŘÍJMY CELKEM

54 475 381,00 71 269 669,00 52 170 920,00

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ – VÝDAJE CELKEM

54 475 381,00 71 269 669,00 52 170 920,00

FINANCOVÁNÍ – VÝDAJE – SPLÁTKY JISTIN ÚVĚRŮ

0,00

VÝDAJE CELKEM

0,00

0,00

54 475 381,00 71 269 669,00 52 170 920,00

SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení
zdrojů z minulých let a splátek úvěrů)

0,00

0,00

0,00

Návrh rozpočtu je zpracován a předložen ke schválení jako schodkový.
Schodek návrhu činí 17 000 000,00 Kč a obec Vikýřovice ho bude hradit finančními prostředky z minulých let.
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
C

Co šeptají andělé – krásná nejen andělská výstava, která nám
osvětlila, jak to bylo s Ježíškem, kdo všechno za ním do Betléma přišel a jaké dary mu byly přineseny. Žáci také mohli
navštívit jednotlivá výtvarná hnízda, kde si vyráběli tašky,
přáníčka, pekly se perníčky, skládali se papíroví andělíčci
a spousta dalších krásných výrobků. Celé dopoledne jsme zakončili v herničce muzea.

–J ,

Lucie Novotná

V

Každý rok provází žáky naší školy celoroční projekt zaměřený na nějaké konkrétní téma. Nejinak je tomu i letos. V tomto
školním roce nás provází projekt Člověk. Každý měsíc se žáci
seznamují s nějakou určitou oblastí, která k člověku jako takovému neodmyslitelně patří. Své nově získané poznatky dále
zpracovávají na internetu či výtvarnou formou. Touto činností
se učí vyhledávat různé důležité informace, mimoslovnímu vyjádření a vzájemné spolupráci. V prosinci žáci pronikli do
tajů o lidských rasách a výsledkem jejich snažení jsou úžasné
výtvarné práce, které zdobí stěny naší školy. Projekt bude provázet žáky každý následující měsíc a v červnu bude zakončen
závěrečným vyhodnocením.
Mgr. Lucie Sojková

N

Vánoční čas roku 2021 byl opět poznamenán nemocí covid-19.
V prosinci naše základní škola obvykle pořádá vánoční jarmark,
na kterém žáci prezentují a prodávají výrobky, jež vyrobili v hodinách pracovních činností, a moc se na tuto akci těší. Druhým rokem však nebylo možné jarmark uskutečnit, proto se paní učitelky
rozhodly pro vánoční tvoření. To probíhalo v každé třídě zvlášť,
aby byla dodržena epidemiologická opatření, ale každá třída pracovala na jiném výrobku. Vyrábění probíhalo v pátek 17. prosince
po dvě vyučovací hodiny. Obzvlášť se těšili naši prvňáčci, pro něž
bylo takové delší tvoření úplně první. Vyrobili si krásné hvězdy
z tvrdého okrasného papíru ozdobené knoﬂíky, které si odnesli
domů, a mohli se tak pochlubit svým rodičům, prarodičům nebo
výrobek někomu darovat. Tvoření si užili i žáci v ostatních třídách. Společně jsme se tak vánočně naladili a alespoň trochu si
vynahradili omezení, která nám přináší současná situace. Budeme
doufat, že příští předvánoční čas se sejdeme na našem jarmarku,
kde se žáci budou moci s Vámi podělit o radost z vyrábění.

Předvánoční čas v naší škole je tradičně vyhrazen pro návštěvu
šumperského kina a Vlastivědného muzea v Šumperku. Ve čtvrtek 16. prosince 2021 žáci zhlédli český animovaný ﬁlm Myši
patří do nebe natočený v roce 2021 podle stejnojmenné knihy
Ivy Procházkové. Poutavý příběh o neočekávaném kamarádství
myšky Šupito a lišáka Bělobřicha nám ukázal, že přátelství nikdy nekončí.
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Mgr. Eva Jonová

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Z

Kreslili jsme, vystřihovali a nalepovali sněhuláky, zpívali písničky o zimě a dělali pokusy se sněhem. Také jsme se naučili
vystřihovat vločky z papíru. Nachystali jsme si papírové koule
a zahráli sněhovou válku. A hurá na zahradu… Sněhu sice moc
nebylo, ale to nám vůbec nevadilo. Všichni se zapojili do válení
koulí a hned byla na světě jedna rodinka sněhuláků. Každému
z nich vymyslely děti i jméno.

Skončily příjemné podzimní dny a nastal adventní čas. Děti
se pustily do tvořivých činností, vyrábění a malování k svátku
Mikuláše. Zpívaly a tancovaly čertovské písničky, soutěžily o čertův poklad. S velkým očekáváním přivítaly návštěvu
čertíka a anděla v MŠ. Děti s chutí přednášely, zpívaly, trochu
se bály, došlo i na slzičky, ale protože máme samé hodné děti
nakonec čertík odcházel s prázdnou a děti se radovaly z dárečků. Při čekání na Ježíška si děti vyráběly vánoční přáníčka,
poznávaly zvyky a tradice, zhotovily si vánoční baňku, nazdobily stromeček a když zazvonil zvoneček a přišel Ježíšek, vychutnaly si dárečky. Přejeme všem v novém roce hodně zdraví,
lásky, štěstí a vzájemné ohleduplnosti. Šťastný rok 2022.

Tak věříme, že třeba v lednu nebo únoru ještě zažijeme další
zimní radovánky.
Radmila Beranová

T

Eva Salátová

V

Ve čtvrtek 6. ledna se žáci 3. třídy vydali na tříkrálový pochod
po naší škole. Postav tří králů se zhostila Anička, Jakub a Eliška.
Navštívili postupně všechny třídy a za zpěvu známé koledy popřáli všem šťastný nový rok 2022.

Rozhodli jsme se ve škole vytvořit novou tradici – Zpívání vánočních koled v přírodní učebně.
I když byl mrazivý den, zazpívali jsme si všichni s radostí vánoční koledy a naladili jsme se na nadcházející vánoční svátky.

Mgr. Jitka Brzobohatá

Mgr. Jitka Brzobohatá

Z
Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka.
Děti si je chytají, koule si z nich dělají…
Tak jsme se konečně dočkali sněhové nadílky, která se na nás
sesypala začátkem prosince. Celý týden v dopoledních činnostech jsme si povídali, jaké jsou hlavní znaky zimního období.
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
L
V rámci dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ŠABLONY
III – ZŠ a MŠ Vikýřovice 12297, registrační číslo CZ.02.3x/0.0/0.0/20-080/0019388
jsme se v projektovém dni v naší MŠ seznámili s létajícími barvami.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
PROBĚHNE NA ZAČÁTKU
DUBNA 2022
V ZŠ VIKÝŘOVICE

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, kde je speciﬁkován takto:
§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto
školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný
zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince
k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce
června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
§ 36 odst. 4 školského zákona: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze
strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp.
za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí
přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní
docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.
Žádost o přijetí podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být
přítomné i dítě.
§ 37 odst. 1 školského zákona: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž
dítě dovrší osmý rok věku.
Komentář: Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní
docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna,
speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době
zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma
doporučujícími posudky.

A
Děti si za spolupráce lektora vytvářely
barevné ornamenty na kruhovou šablonu,
kterou společně roztočily a rotací vytvořily nádherné vzory. Šablona se otiskla na
bílé triko a zaﬁxovala válečkem.
Tvoření se líbilo nejen dětem, ale nadchlo
i učitelky. Krásná trička si děti odnesly domů
a následně si je oblékaly na pobyt v MŠ.
Irena Pešková

22. 03. 2022 – Den otevřených dveří
08. 04. 2022 – Zápis do 1. ročníku – sledujte webové stránky – www.zsvikyrovice.cz
13. 04. 2022 – Velikonoční jarmark
Květen 2022 – Zápis do MŠ
Zápisy do 1. ročníku a MŠ budou probíhat elektronicky
Sbíráme
- papír, lepenku – sběr proběhne v dubnu
- pomerančovou a citronovou kůru
- víčka od pet lahví (pomoc postižené holčičce)

Sledujte webové stránky.
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Ze života dobrovolných spolků
Konec roku se v našem rodinném centru
Vikýrek odehrával v duchu všudypřítomné vánoční atmosféry, která se i s ohledem
na vládní nařízení neztrácela. Pro maminky a děti jsme uspořádali den před první
adventní nedělí tvoření adventních věnců
a pro děti předvánoční tvoření, kde si celé
dopoledne děti mohly upéct a posléze nazdobit perníčky, vyráběly vánoční ozdoby
na stromeček, zpívaly koledy a sestavovaly vánoční puzzle.
Pravidelný program začal již od prvního
lednového týdne a došlo v něm k menší
změně v názvu u kroužku Hrátky pro děti

se mění název na Klub rodičů miminek,
batolat a mladších dětí. Náplň kroužků
zůstává i nadále stejná a rezervace probíhají na stránkách RC Vikýrek.
Chcete se dozvědět maximum informací
o těhotenství, budoucím porodu, následující péči o Vaše miminko? Máte otázky? Zamluvte si místo v poradně nebo na
předporodních kurzech. Rezervace termínu
na e-mailu: iveta.honzakova@seznam.cz,
kontaktní osoba p. Iveta Ruprichová.
V naší nabídce poraden pro letošní rok
nesmíme zapomenout také na logopedic-

kou, psychologickou a výživovou poradnu. Rezervace do těchto poraden je nutná
předem na emailu nebo přes rezervační
systém RC Vikýrek.
V nejbližší době plánujeme rozšířit nabídku besed, workshopů na téma výchova
dětí, zdravý životní styl s předními českými odborníky. Určitě sledujte naše webové, facebookové stránky, kde se vždy dozvíte aktuální informace k akcím.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu v rodinném centru Vikýrek.
Tým RC Vikýrek

PRAVIDELNÝ PROGRAM RC VIKÝREK (LEDEN - ČERVEN 2022)
DEN

VĚK

PŘÍSPĚVEK

MÍSTO
KONÁNÍ

LEKTORKA

09:00 - 11:00 Klub rodičů mladších děti

2 - 4 roky

50 Kč

Vikýřovice

Zuzana

16:00 - 18:00 Volná herna

0 - 5 let

40 Kč

Vikýřovice

Marcela
Kamila

16:30 - 18:30 Vaření pro děti (bez rodičů)

4 - 7 let

09:00 - 11:00 Klub rodičů miminek

0 - 1 rok

50 Kč

Vikýřovice

Lenka

3 - 7 let

60 Kč

Vikýřovice

Pavlína

1 - 2 roky

50 Kč

Vikýřovice

Lada

VĚK

PŘÍSPĚVEK

MÍSTO
KONÁNÍ

LEKTORKA

0 - 1 rok

50 Kč

Třemešek

Monika

120 Kč/měsíc
Třemešek
(2 lekce)

Pavlína

ČAS

NÁZEV KROUŽKU

PONDĚLÍ

ÚTERÝ
STŘEDA

16:00 - 18:00 Tvoření pro děti (bez rodičů)
ČTVRTEK (každý
lichý týden)
PÁTEK

DEN

09:00 - 11:00 Klub rodičů batolat

ČAS

NÁZEV KROUŽKU

09:00 - 11:00 Klub rodičů miminek
PONDĚLÍ

16:30 - 18:30

(každý lichý týden)

Pečení pro děti (bez rodičů)

09:00 - 11:00 Klub rodičů mladších děti
ÚTERÝ

5 - 8 let

240 Kč/měsíc
Vikýřovice
(4 lekce)

Lucie

50 Kč

Třemešek

Zuzana

3 - 7 let

60 Kč

Třemešek

Pavlína

1 - 2 roky

50 Kč

Třemešek

Lucie

4 - 6 let

900 Kč
(19 lekcí)

Třemešek

Petra

09:00 - 11:00 Babiččin klubík

2 - 6 let

100 Kč

Třemešek

Pavla

16:00 - 17:00

6 - 10 let

50 Kč

Třemešek Magdalena

0 - 5 let

40 Kč

Třemešek

16:00 - 18:00

Tvoření pro děti (bez rodičů)

09:00 - 11:00 Klub rodičů batolat
STŘEDA
17:00 - 18:00

Angličtina pro nejmenší
(19. 1. - 25. 5. 2022)

www.vikyrek.cz/rezervace.
Kroužky probíhající v RC Vikýrek najdete na adrese:
RC Vikýrek, z.s., Sportovní 273, 788 13 Vikýřovice.
Kroužky probíhající v RC Vikýrek na Třemešku najdete na
adrese: RC Vikýrek na Třemešku, Králec 603,
Dolní Studénky 788 20.
Další aktivity RC Vikýrek: besedy a přednášky, minibesedy
v rámci pravidelného programu, logopedická poradna, poradna
péče o dítě, psychologická poradna, půjčovna dětských atrakcí,
příměstské tábory, otevřené kruhy pro rodiče, předporodní
příprava, kurzy pro rodiče a nastávající rodiče (šátkování, masáže
miminek, aromaterapie, znakování s miminky atd.), půjčovna knih,
půjčovna pomůcek pro péči o děti, prostory pro dětské oslavy,
tvoření pro děti i rodiče, zábavné a sportovní akce.
Podporují nás:

2 - 4 roky

(každý lichý týden)

Z důvodu omezené kapacity prostorů je na všechny kroužky
nutná rezervace předem na uvedené webové stránce

ČTVRTEK

PÁTEK

Intu jóga pro děti

16:00 - 18:00 Volná herna

Marcela
Kamila

Aktivity projektu "Rodina v pohodě"
jsou podpořeny v rámci dotačního titulu Rodina.

www.facebook.com/rcvikyrek
www.vikyrek.cz
www.instagram.com/rcvikyrek

FBC V
Muži od září hrají Olomouckou soutěž
mužů. Jako všechny soutěže i tuto kategorii od samého začátku ovlivňuje onemocnění covid-19. Hráči musí být naočkovaní
nebo po prodělání nemoci. Proto jich hraje méně, nebo jsou v karanténě, a zápasy
jsou odkládány. V lednu hráli muži tři turnaje a v únoru pořádáme v MSC Libina
turnaj mužů, který nemůžeme pořádat
v domácí hale, protože má malý rozměr.
Soutěže mladších a starších žáků, kteří
hrají Zábřežskou ﬂorbalovou ligu, jsou

zatím přerušeny. Zatím nevíme, jestli budou ještě v této sezóně pokračovat.
Jediné, co zatím funguje, jsou tréninky
dětí a mládeže v tělocvičně ve Vikýřovicích. Muži trénují v pátek od 18.30 hodin
v Areálu zdraví ve Velkých Losinách. Proto jsme se rozhodli posunout pondělní tréninky dětí. Od února budou děti trénovat v
pondělí od 16.00 do 17.30 hodin, mladší
žáci, elévové a starší žáci každé pondělí od 17.30 do 19.30 hodin a čtvrtek od
16.30 do 17.30 hodin zůstává stejný.
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V měsíci únoru bude opět probíhat nábor
nových hráčů. Můžete se na nás přijít podívat a vyzkoušet si hru kdykoliv v době
našich tréninků v pondělí i čtvrtek. Rádi
uvítáme posily všech věkových kategorií.
Na závěr bych chtěla ještě zmínit další
akci, která nás čeká až o prázdninách, ale
připravujeme ji již nyní. Poslední červencový týden (25. 7. až 29. 7. 2022) proběhne již devátý ročník příměstského ﬂorbalového tábora. Přihlášky a informace
získáte na mailu info@fbcvik.cz. Už se na
Vás všichni těšíme.
Silvie Cikrytová

Ze života dobrovolných spolků
S

Silvestr ve Vikýřovicích již pošesté probíhal ve znamení sportu. Opět se konal již
tradiční běžecký závod Vikýřovická 12.
Po roční pauze se tak na trať vedoucí okolím naší obce vydalo na 90 nadšených
běžců, kteří se i přes nepříznivé podmínky rozhodli zdolat dvanáctikilometrovou
trasu plnou nástrah v podobě ledu, sněhu

V

či bahna. Nejlépe si z mužů vedl Tomáš
Křivohlávek z Nového Malína, který proťal cílovou pásku v čase 45:12. Několik
desítek sekund za ním následovali Ondřej
Studnička a Martin Borák. Královnou letošního ročníku se stala Jaroslava Ježková
z Brna (59:53).

12

báječné atmosféry hodné oslavám uplynulého roku.
Tým V12 Vám přeje úspěšný rok 2022
a těší se na nadcházející shledání, ať už
na dalším ročníku Silvestrovského běhu,
nebo na červnovém přeběhu republiky,
o kterém Vás budeme opět informovat!

Všem příznivcům děkujeme za vytvoření

foto: Pavlína Boráková
Život obce. Zpravodajský čtvrtletník obce Vikýřovice, www.vikyrovice.cz. Vychází jednou za tři měsíce. Zdarma. Náklad 850 výtisků.
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