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V předcházejících číslech Zpravodaje jsme informovali občany průběžně o pokračujících pracích na protipovodňových opatřeních na řece Desné a přilehlých tocích.
V letošním roce práce dále pokračují, i když se nepřízeň počasí a zvýšené průtoky
v řece podepsaly na jejich intenzitě.
V rámci výstavby se našich občanů nejvíce dotkne budování ochranné zdi na ul.
Rybářská v celém úseku od mostu u zdravotnického střediska v Rapotíně až k nemovitosti pana Moravce. S realizační ﬁrmou se podařilo dohodnout, že nebudou občané
v celém úseku odříznuti, ale práce budou prováděny převážně z koryta řeky. I přes
toto opatření nebude horní část ul. Rybářské volně průjezdná.
Předpokládáme, že do doby hlavních prací v této lokalitě dojde ke zprůjezdnění
rekonstruovaného mostu a dopravní obsluha bude možná z obou stran. Současně
s touto hlavní činností budou v celém úseku probíhat i práce spojené s dokončováním terénních úprav na již dříve vybudovaných etapách stavby. Také budou
probíhat dokončovací práce v korytě řeky, ale ty zastaví téměř na dva měsíce
ochranná lhůta ryby vranky obecné.

V

OÚ

Jedná se o rekonstrukci a doplnění nových zpevněných ploch, které budou
určené pro parkování vozidel před Obecním úřadem Vikýřovice.

Stávající zpevněná plocha, která je
tvořena ze živice a pojme kapac itně
4 osobní vozy, bude rekonstruována v podobě povrchu z betonové vsakovací dlažby. Vedle stávajícího parkoviště dojde k doplnění zpevněných
ploch v počtu 3 stání.

Přípravné práce na budování protipovodňové zdi na ul. Rybářská

Dle harmonogramů prací je dokončení celé stavby naplánováno na konec září letošního
roku. Doufejme, že nás nepřekvapí nějaké extrémy počasí, stavba bude řádně dokončena v dohodnutém termínu a občané nebudou dále ve zvýšené míře obtěžováni průjezdy
těžké techniky a stavebním ruchem.
Miroslav Krňávek
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Stavbu bude provádět: SUEZ Technický
servis s.r.o., Hybešova 523/10, Šumperk
Stavba bude dokončena: 31. 5. 2021
Cena stavby: 364 780 Kč
Pavel Rýznar
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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 25. června 2021 (předem prosím zvažte,
v kterém čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

DUBEN
JIŘINA BEČKOVÁ 90 LET
ZDENĚK DOHNÁLEK 86 LET
MARCELA HALTMAROVÁ 70 LET
JAN JELÍNEK 70 LET
ALŽBĚTA ŠUBERTOVÁ 98 LET

KVĚTEN
VALERIA BORSENÍKOVÁ 89 LET
DRAHOMÍRA JELÍNKOVÁ 90 LET
VĚRA URBANOVÁ 94 LET
MILENA ZATLOUKALOVÁ 75 LET

ČERVEN
BOŽENA KERNEROVÁ 85 LET
MILADA NOVOSADOVÁ 91 LET
MIROSLAV ŠIMEK 81 LET
DANIEL ZUŠČIC 70 LET

T

2021

V letošním roce neproběhla Tříkrálová sbírka tradičním způsobem kvůli
epidemiologické situaci. V naší obci byly umístěny pokladničky na Obecním
úřadě Vikýřovice, v prodejně potravin Lenka na ulici Petrovské 8 a v prodejně
potravin Kašpar u nádraží. Vybralo se 17 445 Kč.

Vzpomínka
Dal ses na cestu,
kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek
nechal jsi dokořán.
Díky za to, čím jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Měl jsi rád život, lidí kolem sebe,
my zase milovali Tebe.

Se záměry, na které budou využity ﬁnance v šumperském děkanátu, se můžete
seznámit na www.sumperk.charita.cz nebo na www.trikralovasbirka.cz.
Online koledování stále ještě není ukončeno, do 30. dubna můžete TSK podpořit
darem do online kasičky.
Více podrobností najdete na www.sumperk.charita.cz.
Ještě jednou děkujeme.

Dne 12. března jsme si připomněli
1. smutně výročí úmrtí pana
Miroslava Podhorného.
Stále s láskou vzpomíná celá rodina.
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Termíny svozu odpadů

Velkoobjemové kontejnery
– harmonogram svozu

Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek

od 10. do 12. května (pondělí – středa)
- ulice Sadová
- parkoviště před prodejnou NAZET
- u provozovny VERNER MOTOR

v dubnu až červnu 2021
8. a 22. dubna, 6. a 20. května, 3. a 17. června

od 12. do 14. května (středa – pátek)
- ulice Krátká
- u bývalé hasičské zbrojnice
- u bývalého sídliště VÚCHS (parkoviště)
- ulice K Desné

Kompozitní obaly
8. dubna

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

Nebezpečný odpad
24. dubna (sobota)

UPOZORNĚNÍ
Pneumatiky nepatří do sběru nebezpečného odpadu
ani objemného odpadu. V minulém roce jsme
vyprodukovali 1 tunu pneumatik, za jejichž likvidaci
obec platí zbytečně. Podobně jako vysloužilé
elektrospotřebiče, tak i pneumatiky podléhají
systému zpětného odběru (např. kolektivní
systém ELTMA). Podrobné informace a mapu
sběrných míst lze nalézt na
www.eltma.cz/sberna-mista.

Vzhledem k současné situaci s koronavirem
bude pro svoz nebezpečného odpadu přistaven kontejner od 8.00 do 10.00 hodin
na parkovišti u fotbalového hřiště ve Vikýřovicích.
Nebude se svážet z obvyklých stanovišť.
Občané musí mít roušky a přicházet jednotlivě. Je nutno dodržovat dvoumetrové
rozestupy.
Omezení na 1 sběrné místo je stanoveno
svozovou společností SUEZ z důvodu předpokládaných omezení v souvislosti s epidemiologickou situací.
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Nejbližší sběrná místa jsou v Šumperku,
jedná se o autoservisy, pneuservisy a jiná
místa prodeje pneumatik.

O
Vývoj nákladů na odpadové hospodářství v posledních letech a vyprodukované tuny komunálního a objemného odpadu.
Rok

Celková částka

Poplatek občan

Celkem za rok KO *

Celkem za rok OO **

Na osobu

2018

1 600 965 Kč

324 Kč

394 t

38 t

184 kg

2019

1 631 660 Kč

324 Kč

366 t

45 t

175 kg

2020

1 687 074 Kč

336 Kč

412 t

46 t

195 kg

* Komunální odpad, ** Objemný odpad

Od roku 2021 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech, kterým se budou navyšovat poplatky za skládkování ze současných 500 Kč
za 1 tunu až na 2000 Kč do roku 2030. Nový zákon klade důraz na třídění odpadu. Zvyšování poplatků za skládkování má motivovat
občany k většímu třídění.
V předcházejících letech se nám dařilo každým rokem snižovat objem vyvezeného komunálního odpadu, nárůst objemného odpadu
byl v jednotkách tun. V loňském roce se naopak zvýšila produkce komunálního odpadu o 46 t oproti roku 2019. Od 1. 1. 2021 se zvyšuje poplatek obci za 1 tunu odvezenou na skládku z 500 Kč na 800 Kč. V letošním roce je stanoveno 200 kg směsného komunálního
odpadu na občana, na který můžou obce požádat o slevu na skládkovném. Výpočet se stanoví počtem obyvatel, v našem případě 2350
x 200 kg = 470 tun. Při překročení stanovených 470 t zaplatíme o 300 Kč za odvezenou tunu na skládku více. V každém dalším roce
se bude množství vyprodukovaného odpadu na osobu snižovat.
Třídění odpadů nám sníží náklady spojené s množstvím vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. Na obci jsou k dispozici
zdarma barevné tašky na třídění odpadů. V obci jsou rozmístěny barevné kontejnery na separovaný sběr jednotlivých komodit.
Obec Vikýřovice v posledních letech doplácela za svoz odpadů z rozpočtu obce nemalou částku. V letošním roce jsme zachovali
poplatek za odpad ve výši 336 Kč na osobu, ale v příštím roce se nevyhneme zvýšení ceny za svoz odpadů.
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice

Z

ZŠ má za pomoci dotace MFČR a obce Vikýřovice
dvě nové učebny – informatiky a jazyků, výtvarné
výchovy a hudební výchovy. Dále byla postavena
venkovní environmentální učebna.

Začátek kalendářního roku nám přinesl vytouženou sněhovou nadílku, z které jsme měli všichni velikou radost.
Děti si ji vychutnaly na školní zahradě dle vlastní chuti
a fantazie, odhazovaly s lopatkami sníh, stavěly sněhuláky, zapojily se do vyrábění krmítek pro ptáčky, na provizorním kopci ze sněhu bobovaly a věnovaly se dalším
různorodým činnostem. Bohužel se naší MŠ nevyhnula
mimořádná opatření v důsledku covid-19, kdy jsme prodělali karanténu a zkrácený provoz v MŠ Ke Splavu.
Děkujeme rodičům za vstřícnou spolupráci a pochopení,
přejeme hodně optimismu, trpělivosti s přáním, abychom
se brzy mohli setkávat na společných akcích MŠ.
Zapsala Salátová Eva
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Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
KRITÉRIEA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Základní školy a Mateřské
školy Vikýřovice, okres Šumperk stanovila následující kritéria, podle nichž
bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. B)
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném
roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu
– MŠ Zámecká 97 a MŠ Ke Splavu 318,
Vikýřovice.
I.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je vždy přednostně přijat
uchazeč rok před nástupem povinné školní docházky a uchazeč s odkladem školní
docházky.
II.
Jestliže uchazeč není přijat na základě
kritéria v bodu I., pak jsou při posuzování uchazeče použita následující kritéria.
Přednostně je přijat uchazeč s celkovým
vyšším počtem bodů.

Bodové
ohodnocení

Kritérium

Okamžik, ke kterému se
posuzuje splnění kritérií

Docházka celodenní

3 body

Věk dítěte 5 let

5 bodů

Školní rok 2021/2022

4 roky

4 body

Školní rok 2021/2022

3 roky

3 body

Školní rok 2021/2022

2 roky a méně

2 bodů

Školní rok 2021/2022

trvalé bydliště Vikýřovice
– zákonného zástupce dítěte

6 bodů

Ke dni vydání rozhodnutí

Bydliště

Dítě musí být řádně proočkováno.
Pokud budou splněna všechna kritéria a dojde k rovnosti bodů, o pořadí rozhoduje věk
dítěte – datum narození.
Děti, jejichž zákonní zástupci mají trvalé bydliště mimo obec Vikýřovice, budou do MŠ
zařazeni jen v případě volné kapacity.
Ve Vikýřovicích 8. 3. 2021
Mgr. Danuše Jílková
ředitelka ZŠ a MŠ Vikýřovice

Zápis do MŠ proběhne od 3. – 7. 5. 2021 bez přítomnosti rodičů a dětí. Sledujete
webové stránky školy www.zsvikyrovice.cz.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

V případě zájmu o odklad školní docházky, doloží zákonný
zástupce dítěte žádost i s doporučujícím posouzením školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa v době zápisu.
K zápisu můžou přijít i děti mladší (narozené do konce června
2016), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2015 do
31. 12. 2015 k plnění povinné školní docházky je doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 1. 2016 do
30. 6. 2016 k plnění povinné školní docházky jsou doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře
(tzn. oba dokumenty).

Vážení rodiče budoucích prvňáčků. Vaše děti čeká v tomto roce
významná událost. V září 2021 zahájí školní docházku. Zápis do
první třídy proběhne BEZ ÚČASTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCŮ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ OD 01. 04. 2021
DO PONDĚLÍ 12. 04. 2021.
Nabízíme Vám:
výuku anglického jazyka od 1. ročníku
výuku hry na ﬂétnu
výuku informatiky od 3. ročníku
zaměření na environmentální výchovu
celoroční projekty
individuální přístup k dětem
kvalitní, moderní a zajímavou výuku, projektové
vyučování
stabilní, empatický a tvůrčí pedagogický sbor
pravidelné plavecké a lyžařské výcviky
pestrou nabídku zájmových kroužků
individuální vzdělávání podle § 41 – domácí vzdělávání
vzdělávání podle § 38 - § 38 Plnění povinné školní
docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České
republiky nebo v evropské škole

Pokud máte zájem, můžete se přijít do školy podívat:
- ve středu 31. 3. 2021 v době od 8.30 – 13 hodin
- v úterý 6. 4. 2021 v době od 8.30 – 13 hodin
- jinak dle domluvy
Je potřeba se domluvit na hodině, aby byl ve škole jen jeden
rodič (rodiče):
- telefonicky – 604 447 871
- emailem – info@zsvikyrovice.cz
Více informací na www.zsvikyrovice.cz.

A

Žák může plnit povinnou školní docházku také ve škole mimo
území České republiky. Žák, který plní povinnou školní docházku
mimo území České republiky, je zároveň žákem spádové školy
nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol
a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka.

Z důvodu pandemie COVID-19 se v současné době žádné akce
v ZŠ a MŠ nekonají.
Sledujte stránky www.zsvikyrovice.cz.
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ZÁPIS DO MŠ

Zápis

Zámecká 97 a U Splavu 318, VIKÝŘOVICE
pro školní rok 2021/2022
se bude konat elektronicky bez účasti
dětí a zákonných zástupců.
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
budou ke stažení na webových stránkách
školy www.zsvikyrovice.cz
– MŠ - zápis do MŠ.

ZUŠ PAMFILIA

a talentové zkoušky
pro dÚti od 5 let
na školní rok 2021/2022

Žádosti a potvrzení OD DĚTSKÉHO
LÉKAŘE, ŽE DÍTĚ BYLO ŘÁDNĚ
PROOČKOVÁNO – NE STARŠÍ JEDEN MĚSÍC
se budou přijímat od 3. - 7. 5. 2021:

Sólový
zp³v

Hra na

- datovou schránkou
– ID Datové schránky: 72bmixi
- emailem s elektronickým
podpisem, email: info@zsvikyrovice.cz
- poštou na adresu – ZŠ a MŠ Vikýřovice,
Školní 122, 788 13 Vikýřovice
- do poštovní schránky na budově ZŠ Vikýřovice,
Školní 122 nebo na budově MŠ Zámecká 97,
Vikýřovice, vždy od 7 - 11 hodin

HRA NA

HRA NA
KLAVÍR

housle

DECHOVÉ
NÁSTROJE

Trubka

Lesní
roh
Zobcová
ƪétna

Hra na
bicí
nástroje

ProbÚhne ve dnech
2.–4.6.2021 (st–pá)
14:30–18:00 hod.

Váš termín
a e-pâihlášky
v budovÚ ZUŠ ve Velkých Losinách (Lázeøská 238).
vyplÒte na
Výuka probíhá novÚ i na faĆe v RapotínÚ.
www.zuspamfilia.cz

Základní škola a Mateřská škola Vikýřovice

DO 1. TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
se bude konat elektronicky

bez účasti dětí a zákonných zástupců.
Od 23. 3. 2021 si budete moci elektronicky podávat přihlášky o přijetí dítěte do ZŠ
na webových stránkách školy – www.zsvikyrovice.cz.
Žádosti se budou přijímat od 1. 4. 2021 do pondělí 12. 4. 2021:
• datovou schránkou – ID Datové schránky: 72bmixi
• emailem s elektronickým podpisem – email: info@zsvikyrovice.cz
• poštou na adresu – ZŠ a MŠ Vikýřovice, Školní 122, 788 13 Vikýřovice
• do poštovní schránky na budově ZŠ a MŠ Vikýřovice, Školní 122, Vikýřovice
Více informací o zápise a o ZŠ naleznete na www.zsvikyrovice.cz.
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Ze života dobrovolných spolků
FBC V
Zdravíme Vás v této nelehké době, která
komplikuje běžný život nám všem a téměř
zastavila i činnost našeho spolku. Nemůžeme pořádat pravidelné tréninky ani hrát
zápasy a turnaje. Proto jsme uvítali nápad
na soutěž, se kterou přišel olomoucký ﬂorbalový klub. Soutěž s názvem Cesta Olomouckého kraje kolem světa probíhala
od 13. 2. do 1. 3. a zúčastnilo se jí celkem
12 klubů napříč celým krajem. Soutěžícím
se během 17 dnů podařilo nasbírat fantastických 25 730 km. Soutěž spočívala ve
sbírání kilometrů, které mohly být dosaženy chůzí, během, jízdou na kole, bruslích,
koloběžce či běžkách. Zapojit se mohli
kromě samotných hráčů také rodiče, trenéři nebo fanoušci. Cílem bylo pokořit
vzdálenost kolem světa na 50. rovnoběžce, která má celkově 25 730 km. Soutěžit
mohl každý za svůj klub. Celková pokořená vzdálenost se přepočetla podle aktivních hráčů klubu do koeﬁcientu, který
následně určil vítěze.
Prakticky od samého počátku bylo pořadí neměnné. Uničov už od startu soutěže ukazoval svou dominanci a 1. místo
jim patřilo během téměř celého průběhu.
Lutín si svoji pozici vypracoval během
2. soutěžního dne, kde se dostal před
ostatní soupeře a v mírné ztrátě za vedoucím Uničovem držel 2. příčku. Největším
tahákem byl souboj o 3. místo, kde dlouhou dobu držel Přerov mírný náskok před
olomouckým rivalem. Zejména v posledních soutěžních dnech začalo FBS náskok
soupeře stahovat a ve ﬁnále si zajistit výborným ﬁnišem 3. místo.
Náš ﬂorbalový klub nakonec obsadil 6. místo, ale nebylo to zásluhou našich hráčů, ale
především trenérů a fanoušků. Soutěž byla
organizovaná ze dne na den, a proto jsme ji
měli jen na Facebooku.

cový týden (26. až 30. 7.) proběhne již osmý ročník příměstského ﬂorbalového tábora.
Přihlášky a informace na mailu info@fbcvik.cz. Už se na Vás všichni těšíme.
Silvie Cikrytová

Konečná tabulka k datu 1. 3. 2021 v čase 16:00
Pořadí

Oddíl

Počet km

Počet hráčů

Koeﬁcient

1.

FBC ZŠ Uničov

6214,23

110

56,49

2.

FBC Lutín

3964,57

100

39,65

3.

FBS Olomouc

6575,13

350

18,79

4.

FBC Přerov

3848,87

230

16,73

5.

FBC Mohelnice

1271,83

165

7,71

6.

FBC Vikýřovice

919,8

128

7,19

7.

Asper Šumperk

1274,45

178

7,16

8.

FBC Šternberk

607,72

136

4,47

9.

SK K2 Prostějov

935,71

248

3,77

10.

FBC Lipník

112,33

100

1,12

5,89

30

0,20

2

80

0,03

11.

TJ Libina

12.

Tatran Litovel

MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ
PALIATIVNÍ PÉČE
Většina lidí si přeje umírat doma, v kruhu svých blízkých, v prostředí, kde se
cítí dobře, bez bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží.
Naplnit toto přání je možné.
Lidem nevyléčitelně nemocným, o které se může postarat člen rodiny nebo
blízká osoba, poskytujeme specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta dostupnou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Náš multidisciplinární tým (ve kterém úzce spolupracují lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, pečovatelka, psycholog a duchovní) dochází dle potřeby za pacienty
domů a ve spolupráci s rodinou hledá cesty, jak v dané situaci umožnit co
nejlepší závěr života. Kromě tělesných příznaků spjatých s nemocí pomáháme zvládnout i psychické a existenciální obtíže, stejně jako praktickou péči.
Službu poskytujeme v celém regionu viz mapka.

A protože se blíží jaro, rozhodli jsme se, že
si uspořádáme svoji klubovou soutěž. Budeme opět sbírat kilometry, ale tentokrát se
o vítězi bude rozhodovat mezi hráči, trenéry, rodiči a fanoušky. A speciální cena bude
pro toho, kdo bude mít úplně nejvíc kilometrů. Soutěž odstartujeme až ve chvíli,
kdy nebudeme mít omezení vycházení jen
v obci. Přesné podmínky ještě včas uveřejníme na Facebooku ﬂorbal Vikýřovice,
www.fbcvik.cz a obecních stránkách.
Informace na mailu info@fbcvik.cz.
Na závěr bych chtěla ještě zmínit další
akci, která nás čeká až o prázdninách, ale
připravujeme ji již nyní. Poslední červen-

Kontakt
Mgr. Dagmar Remešová
vrchní sestra hospicové péče
777 674 703
dagmar.remesova@sumperk.charita.cz
www.sumperk.charita.cz

všechny služby
pouze Domácí zdravotní péče
a Mobilní specializovaná paliativní péče
všechny služby
pouze Domácí zdravotní péče
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Ze života dobrovolných spolků
TJ S
V
Díky této nešťastné době, kdy nemůžeme
hrát a trénovat, máme alespoň čas na bilancování loňského roku a plánování dalšího
rozvoje nejen sportovních aktivit klubu.
V loňském roce 2020 byl bohužel ovlivněn opatřeními v boji proti koronaviru, ale
alespoň částečně jsme byli aktivní. Tady je
stručný přehled loňského roku dle kategorií.

MUŽI – 1B třída sk. C
Družstvo mužů v podzimní části odehrálo celkem 10 utkání s bilancí 5 vítězství
a 5 porážek se skóre 21:39, tím je v klidných
vodách středu tabulek a nemusí se obávat
záchranných peripetií případného restartu
soutěže.

hráčů. V nadcházející sezóně je priorita číslo jedna, aby družstvo bylo složeno. Jak
již dlouho tvrdíme, že bez dorosteneckého družstva se nedá vychovávat mládež pro
přechod k mužskému fotbalu.

A

TJ S

V

I přes omezení a zrušení soutěží se nám v roce 2020 povedlo zařídit několik akcí. Např.
soustředění na letním táboře Černý potok, Velká Kraš, fotbalové soustředění starších
žáků ve Velkých Losinách, pro zpestření jsme trénovali i na discgolfovém hřišti v Šumperku a několik přátelských turnajů mládežnických kategorií. Muži odehráli přátelské
utkání proti hokejovému klubu Draci Šumperk. Organizovali jsme soustředění a školení
trenérů mládeže. Bohužel díky opatřením jsme nemohli organizovat dětský sportovní
den, fotbalový turnaj s hudební produkcí a fotbalový kemp jsme přeložili na rok 2021.
Velké díky patří také obci Vikýřovice za spolupráci s využitím dotačních titulů k zakoupení vertikutátoru pro údržbu trávníku a vybudování již potřebného zavlažovacího zařízení
fotbalového a hasičského hřiště. V plánu pro rok 2021 je výměna již dosluhujícího zábradlí
kolem hrací plochy. Dále děkujeme za podporu sponzorům a věrným fanouškům za dosavadní přízeň. Vedení klubu a trenéři doufají, že epidemická situace odezní, opatření vlády
se zmírní, abychom se mohli opět setkat při sportovních aktivitách a utkáních našeho klubu.
S pozdravem tým TJ Sokol Vikýřovice

STARŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor
Družstvo starších žáků v podzimní části
odehrálo 7 utkání s pozitivní bilancí 5 vítězství a 2 porážek se skóre 34:9. Starší
žáci usilují o přední pozice, kdy mají ztrátu
jediného bodu na druhé místo. Jsme rádi,
že tato kategorie byla v podzimní části
doplněna hráči, kteří, doufejme, budou základem pro připravované družstvo dorostu
pro nadcházející ročník 2021/2022.

MLADŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor
Družstvo mladších žáků v podzimní části odehrálo 8 utkání s bilancí 5 vítězství
a 3 porážek se skóre 47:21. V tabulce
zabírají třetí pozici.

STARŠÍ
PŘÍPRAVKA – Okresní přebor
Družstvo starší přípravky v podzimní části odehrálo kompletní podzimní kolo, a to
7 utkání s bilancí 6 vítězství a 1 prohra se
skóre 72:27. Umístili se na druhé pozici za
úřadující Libinou. Tímto výkonem postoupili do Zlaté skupiny okresního přeboru
pro nadcházející část a před pauzou stihli
odehrát jediné utkání s Postřelmovem, a to
výhrou 8:2.

MLADŠÍ
PŘÍPRAVKA – Okresní přebor
Družstvo mladší přípravky v podzimní části
odehrálo 9 utkání s bilancí 2 vítězství a 7 porážek se skóre 34:98. Při utkání našeho nejmladšího družstva jsme rádi, že se zapojují
i noví hráči trénující v předpřípravce, a tím
se seznamují s fotbalem a jeho pravidly.
Družstvo dorostu v probíhajícím ročníku
nemáme přihlášené z důvodu nedostatku
Život obce. Zpravodajský čtvrtletník obce Vikýřovice, www.vikyrovice.cz. Vychází jednou za tři měsíce. Zdarma. Náklad 850 výtisků.
Vydavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, IČO: 00635898. Redakční komise: Bc. Martina Plesníková, Mgr. Danuše Jílková,
Irena Kučerová. Příspěvky a náměty redakci zasílejte na e-mailovou adresu Mart.Buchtova@seznam.cz.
Termín příští uzávěrky je 10. června 2021. Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona è. 332/2020 Sb., o sèítání lidu, domù a bytù
v roce 2021 a o zmìnì zákona è. 89/1995 Sb., o státní
statistické službì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, (dále jen
„zákon“) bude na celém území Èeské republiky pøistoupeno ke sèítání lidu, domù a bytù (dále jen „sèítání“).

osoba oprávnìná za ni jednat podle obèanského zákoníku. Sèítání lidu, domù a bytù se provádí vyplnìním sèítacího formuláøe pro domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v pøípadì neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.

Rozhodným okamžikem sèítání je pùlnoc z pátku
26. bøezna 2021 na sobotu 27. bøezna 2021. Fyzická osoba podléhající sèítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sèítání je primárnì navrženo jako online,
tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sèítacího formuláøe buï v elektronické podobì pøi online sèítání od 27. bøezna 2021 do 9. dubna 2021, nebo následnì
pøi terénním došetøení.

Sèítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na
území Èeské republiky trvalý pobyt nebo pøechodný pobyt nad 90 dnù, nebo které byl na území Èeské republiky
udìlen azyl, doplòková ochrana nebo doèasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území Èeské republiky v rozhodný okamžik pøítomna,
c) každý dùm (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost seèíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteøí jsou v Èeské republice na dobu kratší než 90 dnù
(napøíklad turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sèítání organizuje, øídí, koordinuje a jeho pøípravu,
provedení, zpracování a zveøejnìní výsledkù zabezpeèuje
Èeský statistický úøad (dále jen „Úøad“). Úøad pro potøeby sèítání pøebírá údaje z informaèních systémù veøejné
správy podle paragrafu 7 zákona. Na pøípravì a provedení
sèítání Úøad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústøedními správními úøady uvedenými v zákonì.
Obecní úøad zveøejní zpùsobem v místì obvyklým nejpozdìji 14 kalendáøních dnù pøed rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sèítacích obvodù
v obci vèetnì jejich vymezení a jména, pøíjmení a èísla
prùkazù sèítacích komisaøù, kteøí budou v jednotlivých
sèítacích obvodech sèítání zajišťovat, vèetnì telefonního
spojení na bezplatnou informaèní linku sèítání a oficiální
internetové adresy sèítání.
Sèítání osob se provede poskytnutím údajù jejich zápisem do sèítacího formuláøe povinnou osobou. Tou je každá plnì svéprávná fyzická osoba podléhající sèítání. Za
fyzickou osobu, která není plnì svéprávná, poskytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, pøípadnì jiná

Terénní došetøení provádìjí v jednotlivých sèítacích obvodech sèítací komisaøi jmenovaní podle zákona. Sèítací
komisaø se pøi výkonu své funkce prokazuje prùkazem sèítacího komisaøe, pøípadnì na požádání povinné osoby též
svým obèanským prùkazem nebo cestovním dokladem.
Pøi terénním došetøení sèítací komisaø pøedá èlenu
domácnosti, osobì žijící mimo domácnost, popøípadì
vlastníku zaøízení, které netvoøí samostatný sèítací obvod,
sèítací formuláø v listinné podobì v pøedem oznámeném
termínu nejpozdìji do 26. dubna 2021. Úøad je podle zákona oprávnìn lhùtu prodloužit.
Èlen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zaøízení, které netvoøí samostatný sèítací obvod,
odevzdá vyplnìný sèítací formuláø v odpovìdní obálce
na poštì nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sèítání, nebo jej doruèí
na kontaktní místo sèítání, nejpozdìji do 11. kvìtna 2021.
Úøad je podle zákona oprávnìn lhùtu prodloužit.
Údaje zjištìné pøi sèítání jsou chránìny zákonem, naøízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
pøedpisy. Tyto údaje nesmìjí být použity pro jiné než statistické úèely. Sèítací komisaøi, stejnì jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledkù seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlèenlivost. Povinnost mlèenlivosti je èasovì
neomezená.
Èeský statistický úøad žádá všechny obèany, aby odpovìdným vyplnìním sèítacích formuláøù pøispìli k úspìšnému provedení sèítání.

Ing. Marek Rojíèek, Ph.D.
pøedseda Èeského statistického úøadu

www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Prùbìh sèítání
Sèítání 2021 zaèíná rozhodným okamžikem o pùlnoci
z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost
seèíst se online prostøednictvím elektronického formuláøe
na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
neseète online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5.
2021 vyplnit a odevzdat listinný formuláø. Jeho distribuci
zajišťují sèítací komisaøi.
Vzhledem k souèasné epidemické situaci pøipravil ÈSÚ
v souèinnosti s Èeskou poštou a hlavní hygienièkou Èeské republiky distribuci a sbìr listinných formuláøù, pøi kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktù mezi
sèítacími komisaøi a obyvatelstvem. Distribuce formuláøù
do domácností bude probíhat podobnì, jako nyní probíhá
doruèování doporuèených poštovních zásilek, pøi dodržování pøísných hygienických pravidel (ochranné pomùcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárnì venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto dùvodu nebudou sèítací komisaøi pomáhat s vyplòováním formuláøù. V pøípadì potøeby se
však mùžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplnìné
formuláøe bude možné odeslat v pøedtištìné obálce prostøednictvím schránek Èeské pošty nebo odevzdat na cca
800 kontaktních místech Èeské pošty (vybrané poboèky).
Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavkù.

Koho se sèítání týká

vá osoba, bez ohledu na místo skuteèného pobytu, vìk,
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobnì provádí seètení
jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávnìná. Sèítání se týká i cizincù pøítomných v ÈR
v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatù nebo cizincù
s krátkodobým pobytem do 90 dnù.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sèítání 2021 najdete na vybraných poboèkách Èeské pošty a všech krajských správách Èeského statistického úøadu. Poskytují široké veøejnosti informace o sèítání a jsou také místy, na kterých lze získat
nebo odevzdat listinné formuláøe.

Ochrana dat
Bezpeènost dat sèítání je zásadní. Veškeré osobní údaje
jsou zpracovávány v souladu s pøíslušnými právními pøedpisy a používány jsou maximálnì zabezpeèené informaèní
systémy.

Pøínos sèítání
Výsledky jsou široce využitelné napøíklad pøi pøípravì programù bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištìné bìhem sèítání
ovlivòují èinnost veøejné správy, podnikatelské zámìry
i smìøování výzkumných èi vìdeckých pracovišť a v koneèném dùsledku ovlivòují život každého z nás.

Sèítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají
k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo pøechodný pobyt nad 90 dnù na území ÈR. Seèíst se musí každá tako-

Podrobnìjší informace naleznete na webu

www.scitani.cz.

Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 pro Olomoucký kraj
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického úřadu určená pro
veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích formulářů pro Sčítání 2021.

Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Telefon

Šumperk 1

Gen. Svobody 100/13, 787 01, Šumperk

954 278 701

Šumperk 2

Jesenická 464/4, 787 01, Šumperk

954 278 702

Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Název pracoviště

ČSÚ Olomouc

Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 772 11, Olomouc

Telefon

585 731 516

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací doby a kontaktů lze
od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce https://scitani.ceskaposta.cz.

