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Ú
Vážení a milí spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vám popřál vše nejlepší do nového roku 2021, hlavně pevné
zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a spokojenosti, ať se Vám vše daří a ať se brzy
zbavíme zákeřného viru, který trápí nejen
občany naší obce, ale i lidstvo po celém
světě. Rád bych Vás seznámil s tím, co
máme v letošním roce v plánu, co bychom
měli udělat pro zkvalitnění Vašeho života
a zkrášlení naší obce. Koncem loňského
roku jsme dokončili přístavbu základní
školy o 3 učebny. Zbývá nám vybavit interiér nábytkem a počítači do počítačové
učebny.
Budeme se nadále podílet na výstavbě I. etapy přírodě blízkých protipovodňových opatření (PBPO), kterou jako investor zajišťuje obec Rapotín a partnery
jsou obce Vikýřovice, Petrov nad Desnou
a Povodí Moravy. Na tuto 1. etapu bude
navazovat 2. etapa PBPO, u které byla dokončena projektová dokumentace a byla
podána žádost na stavební povolení.
Opravíme další úsek břehového opevnění
bezejmenného vodního toku. Jedná se

o část mezi náhonem na malou vodní elektrárnu (MVE) a již zrekonstruovanou částí
bezejmenného vodního toku. Provedeme
rekonstrukci místní komunikace ul. Sadová
včetně nového veřejného osvětlení, úpravy
veřejného prostranství a doplnění ﬁtness
prvků na tomto sídlišti. Provedeme rekonstrukci ulice U Hájenky, včetně propustku přes náhon od MVE a ulici Mlýnskou,
včetně nového veřejného osvětlení.
Pro zkvalitnění služeb a údržby obecních
pozemků zakoupíme traktor s čelním nakladačem a nosičem kontejnerů, který se
nám v loňském roce nepodařilo zajistit. Pro
zklidnění dopravy osadíme další retardéry dle požadavků občanů. Rozšíříme parkovací místa před obecním úřadem a pro
bezpečnost dětí vybudujeme 2 přechody
pro chodce do ulice Školní a Zámecké. Na
sportovišti osadíme nové lavičky včetně
nového zábradlí kolem fotbalového hřiště.
Před obecním úřadem nainstalujeme novou elektronickou úřední desku. Vybudujeme nový chodník, včetně osvětlení při
ulici Petrovské, a to od ulice Polní až po

Základní školu v Petrově nad Desnou.
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 šťastni a spokojeni.
Václav Mazánek
starosta

V Ý Z VA
Obec Vikýřovice vyhlašuje pro rok 2021 výzvu na poskytování dotací z rozpočtu obce na podporu celoroční činnosti
spolků a na podporu sociální oblasti v roce 2021. Pravidla včetně příloh jsou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšena na úřední desce obce.
Žadatelem může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba, která je účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo vede daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, s působností v oblasti sportu, kultury, sociální či jiné veřejně prospěšné sféry. Dotace se neposkytuje organizacím, které obec zřizuje. Podle názvu programu se jedná o podporu spolků.
Žadatel doručí žádost včetně požadovaných příloh v listinné podobě na podatelnu Obecního úřadu Vikýřovice, Petrovská
168, 788 13 Vikýřovice nebo v elektronické podobě (podatelna@vikyrovice.cz; ID datové schránky: fvybvy6) v termínu
od 18. 1. 2021 do 12. 2. 2021, 12.00 hodin.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce v roce 2021 na podporu činnosti spolků
je 450 000 Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 120 000 Kč a minimální požadovaná spoluúčast žadatele
činí 20 %. V případě, že bude poskytnuta dotace do 25 000 Kč (včetně), není vyžadována spoluúčast žadatele. Zastupitelstvo obce o žádostech rozhodne na svém zasedání v březnu či dubnu 2021.
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I
Počet občanů s trvalým pobytem k 31. 12. 2020:
2 343 (z toho 1 145 mužů, 1 198 žen)

POPLATEK ZA PSA
- sazba poplatku: 200 Kč za jednoho psa
- termín splatnosti: do 31. 3. 2021
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Jestliže již psa nemáte, je povinností poplatníka do 15 dnů tuto
skutečnost oznámit správci poplatku!

2020

Žádáme občany, aby s úhradou místních poplatků posečkali
až na doručení poštovních poukázek do domovních schránek
v průběhu měsíce února 2021. Zabrání se tak možným
nesrovnalostem.

Průměrný věk obyvatel v naší obci je 41,67 let.

Věkové složení
Věková
kategorie

Muži

Ženy

Celkem

0

9

8

17

1–9

129

114

243

10 – 19

136

128

264

20 – 29

122

115

237

30 – 39

113

146

259

40 – 49

205

196

401

50 – 59

154

165

319

60 – 69

156

153

309

70 – 79

86

114

200

80 – 89

33

46

79

90 – 99

2

13

15

100 -

0

0

0

Celkem

1 145

1 198

2 343

Název kategorie

Způsob úhrady poplatku:
 na účet obce uvedený na poštovní poukázce,
 na pokladně Obecního úřadu Vikýřovice platební kartou,
popř. v hotovosti,
 poštovní poukázkou.
Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci
upřednostňujeme platby převodním příkazem.
Právní úprava:
- poplatek za odpad: Obecně závazná vyhláška č. 02/2020
- poplatek za psa: Obecně závazná vyhláška č. 03/2019
Bližší informace sdělí Jarmila Pospíšilová, tel. 583 213 146
nebo 607 244 027, popř. pospisilova@vikyrovice.cz.

P

Jak jsme informovali, byla dokončena přístavba základní školy.
Do uzávěrky minulého zpravodaje ještě nebylo odstraněno
ochranné lešení, a proto jsme nemohli poskytnout celkový pohled
na dokončenou stavbu. Dnes již můžeme ukázat novou přístavbu
v plné kráse. Mezi zděnou částí přístavby, kde se nachází učebna
jazyků a hudební výchovy a venkovní učebnou, jsou nainstalovány
i venkovní učební pomůcky. Např. expozice o odpadech, žijících
zvířatech v oblasti pexeso a hotel pro hmyz.

Počet

Počet dětí do 18 měsíců

29

Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků

45

Počet dětí od 3 roků do 6 roků

85

Počet dětí od 6 roků do 15 roků

246

Počet občanů nad 15 let

1 938

Celkem občanů

2 343

V

Z

Počet narozených dětí ..................... 20
Počet úmrtí ...................................... 21
Počet přihlášených občanů .............. 47
Počet odstěhovaných občanů .......... 51
Počet stěhování v rámci obce ............ 9
Počet zrušených trvalých pobytů ...... 3
Pohled na přístavbu u ul. Školní

Zdroj: Obecní úřad, evidence obyvatel

M

2021

POPLATEK ZA ODPAD
- sazba poplatku: 336 Kč / fyzická osoba přihlášená v obci, popř.
vlastník nemovitosti, v níž není nikdo přihlášen k trvalému pobytu
- termín splatnosti: do 31. 8. 2021
Poplatníky jsou i cizinci přihlášení v obci na cizinecké policii!

Expozice odpadů a pexeso

Venkovní učební pomůcky
– hotel pro hmyz

V příštím čísle vás provedeme interiérem, do té doby bude nainstalován nábytek a jinak v současnosti prázdné třídy dostanou již
onu ﬁnální podobu učeben.
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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 2021 (předem prosím
zvažte, v kterém čísle by bylo nejvhodnější poblahopřát vašim blízkým).

ÚNOR
CTIRAD DVOŘÁK 80 LET | STANISLAV KŘESINA 83 LET
IRENA ILKIWOVÁ 89 LET | LUDMILA ŠAMŠULOVÁ 84 LET

BŘEZEN
VERONIKA BOŘILOVÁ 81 LET | JAN KAŠPAR 85 LET
MILAN NEUMANN 80 LET | MILADA PODHORNÁ 88 LET
EVA SEMRÁDOVÁ 81 LET | MARIE ŠOUKALOVÁ 91 LET
JITKA VALÁŠKOVÁ 75 LET

Z
Poslední sobota v měsíci září byla pro některé občany z naší obce naplněna kulturou. Vyrazili jsme opět do Olomouce, ale tentokrát
do divadla Na Šantovce. Zde jsme zhlédli divadelní představení Královny.
Děj se odehrával v lázeňském prostředí, kde si tři ženy rozdílného věku léčily nejen nemoci, ale i své životní prohry. Vše bylo ztvárněno
veselou a velmi humornou formou. Tuto humornou komedii hrály pouze tři herečky, které svým výkonem byly opravdu královnami.
Moc nás pobavily a hodně jsme se všichni nasmáli. Všem se toto představení velmi líbilo a měli jsme alespoň všichni pěkný den.
Divadla se zúčastnilo pouze šestnáct účastníků, neboť současná doba je velmi složitá. Přeji všem hodně zdraví a hlavně hodně
optimismu v těchto náročných dnech a někdy příště opět na shledanou.
Jana Letochová

O

18.

2021
Š
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Rozdělení stanovišť AN Šumperk
stanoviště č. linky
215
stan. 1
920
210
stan. 2
214
122
122
218
220
stan. 3
950157
720290
stan. 4
246
207
stan. 5
222
stan 6.
206
204

název linky
Sobotín, Rudoltice, Vernířovice
Bruntál, Opava, Ostrava
Vikýřovice, Rejchartice
Vikýřovice, Hraběšice
Loučná n/D., Jeseník
Loučná n/D., Jeseník
Rapotín, Velké Losiny
Velké Losiny, Jindřichov
Jeseník
Jeseník
Zábřeh, Mohelnice, Loštice
Vyšehoří, Postřelmov, Zábřeh
Bludov
Olšany, Bušín, Písařov, Štíty
Hrabišín, Libina, Oskava
Hrabišín, Brníčko, Leština,
212
Zábřeh
stan. 7
950157 Brno
720290 Brno
205 Nový Malín, Oskava
stan. 8
229 Nový Malín, Libina, Kamenná
202 Ruda nad Moravou
stan. 9
219 Ruda nad Moravou, Janoušov
Sudkov, Leština, Brníčko,
203
Dlouhomilov
stan. 10
280 Sudkov, Zábřeh
279 Zábřeh, Jedlí, Cotkytle
stan. 11
217 Leština, Úsov, Klopina
209 Bratrušov, Hanušovice
stan. 12
Bratrušov, Hanušovice,
216
Malá Morava, Sklené
232 MHD
stan. 13
234 MHD
235 MHD
stan. 14-16
výstup
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Termíny svozu odpadů v roce 2021
Vývoz popelnic – každý sudý čtvrtek
7. ledna – mimořádný svoz
14. ledna
28. ledna
11. února
25. února
11. března
25. března
8. dubna
22. dubna
6. května

20. května
3. června
17. června
1. července
15. července
29. července
12. srpna
26. srpna
9. září
23. září

7. října
21. října
4. listopadu
18. listopadu
2. prosince
16. prosince
30. prosince

Kompozitní obaly
14. ledna (čtvrtek)
8. dubna (čtvrtek)

Nebezpečný odpad
24. dubna (sobota)

Harmonogram svozu:
08.00–08.20 hod. u STS
10.05–10.25 hod. bývalé sídliště VÚCHS
08.25–08.45 hod. u prodejny NAZET
10.30–10.50 hod. hostinec Pod Trámky
08.50–09.10 hod. ulice Sadová
10.55–11.15 hod. u bývalé hasičské zbrojnice
09.15–09.35 hod. ulice Okružní (před Okály)
12.15–12.35 hod. ulice Rybářská
09.40–10.00 hod. u prodejny KAUM PLUS
12.40–13.00 hod. ulice Krátká

1. července (čtvrtek)
7. října (čtvrtek)

Velkoobjemové kontejnery
od 10. do 12. května (pondělí – středa)
od 4. do 6. října (pondělí – středa)

od 12. do 14. května (středa – pátek)
od 6. do 8. října (středa – pátek)

Místa přistavení:
- ulice Sadová
- parkoviště před prodejnou NAZET
- u provozovny VERNER MOTOR – Strojní
- ulice K Desné

- ulice Krátká
- u bývalé hasičské zbrojnice
- u bývalého sídliště VÚCHS (parkoviště)

Biologicky rozložitelný materiál
Od 11. března do 25. listopadu bude probíhat svoz nádob (hnědé popelnice) o objemu
240 l biologicky rozložitelného materiálu, jako je listí, tráva a drobné větvě ze zahrad.

Rozpis rozmístění velkoobjemového kontejneru na BIO:
•
•
•
•

11. září (sobota)

ulice Rybářská: 1. 3. – 10. 3. 2021 a 1. 11. – 10. 11. 2021
ulice Krenišovská: 10. 3. – 19. 3. 2021 a 10. 11. – 19. 11. 2021
ulice Petrovská: 19. 3. – 30. 3. 2021 a 19. 11. – 30. 11. 2021
u nádraží: stálé stanoviště – březen od 11. 3. 2021 – listopad do 25. 11. 2021

O
Většina uliček ve Vikýřovicích je označena dopravními značkami „Obytná zóna“.
Vzhledem k tomu, že jsou tyto uličky úzké a bez chodníků, byl tímto označením vzat
ohled na bezpečnost zde bydlících.
Bohužel mnoho řidičů význam této značky nezná a její zásady mnohdy bezohlednou
jízdou sobě vlastní nedodržuje. Někoho možná udiví, že v obytné zóně si děti mohou
na silnici klidně hrát a vozidlo musí před nimi i zastavit!
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích říká:
§ 39
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou
„Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“.
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce,
přičemž se na ně nevztahuje § 53 (chůze při levém okraji vozovky). Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí
dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti
musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné
zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.
Právní poradenství PřePoS Vikýřovice, Ing. Makoň, DiS.
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O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel
nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií
i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě
způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých
dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen
o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední
řadě také elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například v loňském roce se prostřednictvím společnosti
EKOLAMP podařilo sebrat a následně recyklovat 706 tun
vysloužilých světelných zdrojů, 587 tun malých elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra.
Opětovně se využilo přes 95 % materiálů ze světelných
zdrojů a více než 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení. Získané kovy, plasty či sklo slouží k další výrobě či jako technický materiál. Pečlivým sběrem a zpracováním se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by
mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných
zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.
Obyvatelé naší obce mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře na ulici Petrovská 168,
Vikýřovice nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již
nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům
a obcím zcela zdarma.
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení je možné
odevzdat k recyklaci prostřednictvím více než 4500 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila. Sběrná místa
jsou vybavena vhodnými
sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich
přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst
a více informací najdete na
www.ekolamp.cz.

Ze života ZŠ a MŠ Vikýřovice
Č

MŠ Z

Konec roku v mateřské škole je vždy spojený
s příchodem Mikuláše, čerta a anděla. Letos
jsme tuto tradici, kterou pořádáme společně se
SDH Vikýřovice, museli trochu obměnit. Pro
děti jsme připravili Čertovský týden jako samostatnou akci v MŠ.
V průběhu celého týdne jsme tvořili ve všech odděleních Žabiček,
Rybiček i Želviček papírové čerty, slepovali řetězy, zpívali písničky
k tomuto tématu, četli jsme si pohádky a příběhy o Mikuláši.

Blížil se vánoční čas a my jsme s velkým těšením čekali na
mikulášskou nadílku, kterou nám tentokrát do MŠ přinesl
a nadělil jeden krásný anděl. Mimořádná opatření sice přinesla
řadu omezení, ale i tak si děti např. vyzkoušely pečení vánočního cukroví, poznávaly některé vánoční tradice, zpívaly koledy a po vánočním hodování se společně potěšily dárečky od
Ježíška. Vážíme si pochopení rodičů, kteří v době pandemie
upravovali docházku dětí a dodržovali bezpečnostní a hygienické pokyny. Těšíme se na čas, kdy se opět budeme moci věnovat společným plánovaným zálibám a aktivitám a přejeme
Všem hodně zdraví, tolerance a radosti v roce 2021.

Nejvíc se ale děti těšily na poslední den – pátek. Ráno už do tříd
přišly převlečené v maskách čertíků nebo andílků. Celé dopoledne jsme věnovali soutěžím a hrám. Skládali čertovské puzzle
a obrázky, soutěžili při převážení pytlů s uhlím do pekla, házeli
uhlí do velké čertovské pusy, vyzkoušeli si nejškaredší čertovský škleb a blekotání, vymýšleli zaklínadla, sledovali hříchy
svých kamarádů, v tajemném mikulášském pytli pouze hmatem
určovali různé předměty.
Zakončením tohoto týdne byla diskotéka v maskách, předání
Výučního čertovského listu a sladká odměna od Mikuláše připravená v látkových botičkách. Všichni jsme dovádění užili, děti
odcházely spokojené domů se spoustou zážitků z tohoto dne.

Eva Salátová

P

Radmila Beranová

Z

K S
V prosinci proběhly ve ŠD dva projektové dny. První z nich s názvem Voda – zázrak přírody probíhal v mobilním promítacím stanu v tělocvičně ZŠ, kde žáci zhlédli prezentaci o vodě. Zábavnou
formou se dozvěděli, že bez vody by na Zemi nebyl život, co znamená koloběh vody a jiné poznatky o vodě. Druhý projektový den
s názvem Betlémská hvězda a Tři králové probíhal v podobném
duchu, a to v mobilním planetáriu, kde žáci pozorovali strop kopule, kam jim lektor promítal noční oblohu plnou hvězd, kterou
doprovázel zajímavým výkladem. Žáci se dozvěděli zajímavosti
o hvězdách, planetách a o zvláštním astronomickém úkazu, který
je známý pod názvem Betlémská hvězda.
Monika Habrmanová, DiS.
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ZŠ V

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 dopustíí
přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu
k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupekk
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.

D

ZŠ V

V době od 14. října do 29. listopadu 2020 přešli žáci opět k výuce na dálku. 18. listopadu 2020 se do školy vrátili žáci 1. a 2. ročníků.
30. listopadu 2020 se vrátili žáci 3. až 5. ročníku.
Od 4. ledna 2021 jsou žáci 3. až 5. ročníku opět doma a mají výuku na dálku. Žáci 1. a 2. ročníku se pilně učí ve škole.
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Šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek se v srpnu 2019 vydal na svou dosud
nejdobrodružnější výpravu do Kyrgyzstánu – fascinující země jurt a polodivokých
koní, kde vás krása okolní přírody dostává
do takové euforie, že zapomínáte na hlad,
únavu i žaludeční problémy.
Ale má to jeden háček! Více než kde jinde
zde totiž platí, že na ta nejúžasnější místa
vedou nejpříšernější cesty, na kterých máte
po pár kilometrech sto chutí hodit kolo do
příkopu. Naštěstí, právě v oněch nejhůře
dostupných horských úbočích žijí úžasně
dobrosrdeční Kyrgyzové, kteří se se zbloudilým cyklistou rádi podělí o skromnou večeři a poskytnou mu střechu nad hlavou.
Za 17 dní ve střední Asii ujel 1600 km, během nichž postupně zdolal drsné, ale nádherné průsmyky Kegeti (3778 m), Kalmak
Ashuu (3447 m), Tosor (3893 m) a Sujek
(4028 m), navštívil průzračná jezera Song-Kul, Issyk Kul a Ala-Kul, a přitom poznával kouzelný život uprostřed hor.
Na svých přednáškách povídá především
o nocích v jurtách, setkání s místními pastevci, o strachu z bouřek, frustraci při jízdě po pekelných „roletách“, a taky o tom,
co se mu honilo hlavou, když se sám vydal
do horské divočiny, kde příští vesnice byla
160 km daleko.
Šumperský rodák a trenér hokejové mládeže Radomír Čížek se ve volném čase

O závodech

věnuje cyklocestování a ultravytrvalostní
cyklistice. Milovník ospalého venkova, hor
a dlouhých stoupání cestuje na kole od roku
2013, od té doby projel mj. Maroko, Gruzii,
Ázerbájdžán, Albánii, Jordánsko, Rumunsko či Skotsko. Od podzimu 2016 pořádá
ze svých výprav přednášky. V květnu 2017
odstartoval celoživotní projekt „Na kole do
nejtěžších kopců a nejzapadlejších koutů
světa“, v jehož rámci se chce ve zbytku svého života pokusit zdolat nejvýše položená
horská sedla a vrcholy naší planety a zavítat
do těžko dostupných oblastí. Své výpravy
podniká zpravidla sám, s co nejnižšími náklady, jen se základním vybavením a nejradši tráví noci v chalupách u místních lidí,

pokud možno co nejdál od moderní civilizace. Tisíce kilometrů v náročném terénu mu
bylo skvělým základem pro začátek kariéry
cyklistického ultramaratonce. Od léta 2019
se věnuje bikepackingovým závodům bez
podpory v délce 700 km+. Jeho největším
úspěchem je 8. místo v závodě na 1000 km
napříč Švýcarskem NAVAD.
Od roku 2020 organizuje Radek Čížek seriál
bikepackingových závodů a cyklistických
výzev, nově pod názvem Ultrabikers Challenge Cup. Startovné z některých jeho výzev putuje na dobročinné účely, v minulém
roce prostřednictvím iniciativy Děti dětem
pomohli účastníci obdarovat speciální tříkolkou 11letého Šimona trpícího epilepsií.

Ultrabikers Challenge Cup 2021

UltraBikers Challenge Cup je seriál bikepackingových závodů a cyklistických výzev, jehož cílem je objevovat na kole krásy ČR a Evropy a pravidelně
poměřovat výkonnost s ostatními cyklistickými nadšenci v celoroční bodovací soutěži. Zájemci o účast v seriálu mohou každý rok absolvovat hned 9 závodů s hromadným startem, nebo individuálně projíždět pevně dané MTB i silniční trasy v délce 100km+ a plnit charitativní výzvy. Po odeslání záznamu
o projetí trasy sbírají na základě svého výkonu body do celkového žebříčku.
Závody a trasy zařazené do seriálu UltraBikers Challenge Cup jsou nemasové a nekomerční, a nejsou určeny pouze profesionálním či výkonnostním cyklistům, ale i amatérským bikepackerům, kteří si chtějí dobře zazávodit, nebo se prostě jen tak projet, na atraktivních trasách v ČR i Evropě. U každého závodu
je zpravidla možnost výběru z více variant trasy a volba délky a náročnosti.
Součástí poháru jsou závody po České republice, ale i vícedenní silniční závody po Evropě, mimo jiné v Dolomitech či po hřebenech Bílých Karpat.

30. 4. 2021 Velký okruh po české historii

3. 7. 2021 Napříč Českou republikou: Po střeše Severu

Velký okruh po české historii je 1015 km dlouhý silniční bikepackingový
závod bez zabezpečení, jehož trasa zavede účastníky na nejatraktivnější
místa české architektury. Mezi největší zajímavosti patří například hrady
Karlštejn, Křivoklát nebo Zvíkov, zámky Konopiště nebo Hluboká, historická centra Prahy, Telče nebo Českého Krumlova, další památky zapsané
v seznamu UNESCO, ale i méně známé kulturní památky.

UltraBikers závod Napříč Českou republikou je série čtyř nonstop bikepackingových závodů bez podpory na UltraBikers trasách z Aše do Hrčavy, v délce od 600 do 1100 km.

17. 7. 2021 JES300 Ultrabikers Festival
JES300 UltraBikers festival je série cyklistických ultramaratonů, v jejichž
rámci si mohou účastníci zazávodit na dlouhých trasách UltraBikers v oblasti
Jeseníků, Rychlebských hor, Králického Sněžníku a Hanušovické vrchoviny.
Pro zájemce o účast jsou připraveny 3 hlavní trasy dlouhé cca 300 km
a 3 krátké trasy dlouhé cca 160 km, vždy dvě varianty pro horská, gravelová
a silniční kola. Všechny varianty mají společný výšlap na Dlouhé Stráně a Praděd, jinak jejich trasy vedou záměrně spíše pro jiných cestách.

22. 5. 2021 Moravia Divide
Moravia Divide je série bikepackingových závodů bez zabezpečení v délce
okolo 650 km s pevně danou trasou z Bílé Vody (od nejsevernějšího bodu
Moravy) k soutoku Moravy a Dyje (k nejjižnějšímu bodu Moravy).

4. 6. 2021 Do Tater!

Více o Radomíru Čížkovi a jeho výzvách naleznete na webových stránkách

Do Tater! je silniční bikepackingový závod bez zabezpečení v délce cca
800 km s hromadným startem v Jablunkově a trasou vedoucí přes nejzajímavější místa polských, Vysokých a Nízkých Tater a dalších koutů Slovenska a Polska, kam se dá dostat po asfaltu.

ultrabikers.eu
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Rok 2020 nebyl z důvodu protiepidemiologických opatření volejbalu a celkově
sportu vůbec nakloněn. I přes veškerá
opatření jsme se snažili volejbalu věnovat, co to šlo, ať už sportováním na
venkovním hřišti, nebo za přísných opatřeních v budově vikýřovické tělocvičny.
Rok 2020 byl vzhledem k situaci skoupý
i na pořádání volejbalových turnajů, jako
každý rok jsme se na turnajích snažili
dosáhnout co nejlepších výsledků, ale
úroveň soupeřících družstev se za dobu
působení velice srovnala.
V měsíci lednu se naše družstvo účastnilo
turnaje v Areálu zdraví ve Velkých Losinách, kde byla velice silná konkurence,
a zbylo na nás páté místo. Dále jsme se
účastnili turnajů v obcích Sobotín a Loučná nad Desnou, kde se nám již podařilo dopilovat formu, a na těchto turnajích
jsme obsadili druhé místo. Turnaje jsme
si vždy maximálně užili a vše probíhalo
pokaždé v přátelském duchu.
Již tradičně členové našeho spolku vypomáhali na dětském karnevalu, který
pořádala ZŠ Vikýřovice. V roce 2020 byl
karneval pyžamový a děti byly jako každý
rok z karnevalu nadšené.

Na měsíc listopad jsme měli připravenou organizaci našeho tradičního volejbalového
turnaje SAWIK CUP, kdy se mělo jednat o 9. ročník, ale vzhledem ke špatné situaci
jsme museli turnaj přeložit do doby, než bude lépe. Věřím, že se situace v krátké době
umoudří a my se zase budeme moci vrátit k oblíbené činnosti.
Rád bych touto cestou poděkoval obci Vikýřovice za její každoroční podporu a velký
dík patří vedení Základní školy Vikýřovice za její vstřícný postoj při organizaci našich
turnajů, této spolupráce si velice vážíme. Našim příznivcům bych rád popřál vše nejlepší v novém roce, děkujeme Vám za Vaši přízeň a budeme se těšit i na další spolupráci
v novém roce 2021.
David Vojáček
předseda spolku SAWIK VIKÝŘOVICE

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. března 2021. Graﬁcké zpracování, sazba a tisk: Grafotyp s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 21938.
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Obec Vikýřovice - rozpočet na rok 2021
PŘÍJMY
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
DOTACE - neinvestiční
DOTACE - investiční
PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM

Třída

VÝDAJE
Paragraf 2212 - Silnice
Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Paragraf 2223 - Bezpečnost silničního provozu
Paragraf 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy
Paragraf 2292 - Provoz veřejné silniční dopravy
Paragraf 2331 - Protipovodňové opatření
Paragraf 2333 - Úpravy drobných vodních toků
Paragraf 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání
Paragraf 3314 - Činnosti knihovnické
Paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury
Paragraf 3326 - Příspěvky nez.organizacím a obč.sdružením
Paragraf 3341 - Rozhlas a televize
Paragraf 3349 -Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Paragraf 3399 -Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
Paragraf 3412 -Sportovní zařízení v majetku obce
Paragraf 3429 -Ostatní zájmová činnost a rekreace
Paragraf 3612 -Bytové hospodářství
Paragraf 3631 -Veřejné osvětlení
Paragraf 3632 -Pohřebnictví
Paragraf 3635 - Územní plánování
Paragraf 3639 -Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf 3722 -Sběr a svoz komunálních odpadů
Paragraf 3745 -Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Paragraf 3900 - Příspěvky nezis.organizacím a obč.sdružením
Paragraf 4345 -Příspěvky na činnost soc. pomoci
Paragraf 4354 -Chráněné bydlení
Paragraf 5213 -Ochrana obyvatelstva
Paragraf 5512 -Požární ochrana
Paragraf 6112 -Zastupitelstva obcí
Paragraf 6114 - Volby do parlamentu
Paragraf 6171 -Činnost místní správy
Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Paragraf 6320 - Pojištění
Paragraf 6399 - Daň z příjmu za obec
Paragraf 6402 - Finanční vypořádání minulých let
Paragraf 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM

Polož

Rozpočet schválený
2020

1xxx
2xxx
3xxx
41xx

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

42xx

6121
6121

6121
6121
5331

neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŚ a MŚ Vikýřovice

6121

6121
6341

6130
6121
6121

6123

investiční příspěvek obci Rapotín

Očekávaná
skutečnost 2020

28 162 700,00
1 359 520,00
20 000,00
620 000,00
0,00
30 162 220,00

28 182 700,00
1 624 083,00
157 700,00
3 801 886,00
500 000,00
34 266 369,00

19 650 000,00
950 000,00
0,00
350 000,00
353 100,00
2 470 000,00
2 700 000,00
11 999 283,00
242 500,00
4 500,00
450 000,00
30 000,00
65 000,00
325 000,00
1 781 000,00
84 000,00
5 000,00
2 590 000,00
250 000,00
0,00
1 208 000,00
1 852 000,00
3 315 000,00
50 000,00
100 000,00
336 000,00
128 350,00
614 501,00
1 634 000,00
42 000,00
6 820 320,00
25 000,00
75 000,00
220 000,00
12 750,00
429 916,00
61 162 220,00

16 979 294,00
950 000,00
0,00
350 000,00
353 100,00
10 756 900,00

3 870 000,00
11 999 283,00
269 600,00
4 500,00
450 000,00
30 000,00
65 000,00
325 000,00

2 845 100,00
405 600,00
5 000,00

3 063 500,00
336 760,00
0,00
1 187 563,00
1 852 000,00
3 554 373,00
50 000,00
100 000,00
360 200,00
128 350,00

705 401,00
2 040 000,00
54 958,00

7 214 821,00
25 000,00
75 700,00
228 760,00
12 750,00
621 156,00

71 269 669,00

Schválený rozpočet
2021

29 410 000,00
1 324 320,00
20 000,00
633 000,00
31 387 320,00

14 455 000,00
8 360 000,00
5 000,00
420 000,00
352 500,00
4 270 000,00
2 190 000,00
4 372 507,00
273 500,00
4 000,00
450 000,00
30 000,00
70 000,00
326 500,00
837 000,00
114 000,00
10 000,00
2 740 000,00
336 760,00
200 000,00
275 000,00
1 932 000,00
1 632 000,00
50 000,00
100 000,00
367 000,00
125 000,00
343 372,00
1 905 000,00
63 000,00
7 129 200,00
25 000,00
75 000,00
230 000,00
7 042,00
400 000,00
54 475 381,00

Rozpočet schválený
2020

Očekávaná
skutečnost 2020

Schválený rozpočet
2021

VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO CELKEM
z toho závazné ukazatele rozpočtu

bežné výdaje
kapitálové výdaje

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST
Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření

5xxx
6xxx

8115

zdroje z minulých let

CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST

FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST
Splátky jistin úvěrů
CELKEM FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST

8124

16 708 937,00
44 453 283,00

21 350 915,00
49 918 754,00

21 868 621,00
32 606 760,00

31 000 000,00

37 003 300,00

23 088 061,00

31 000 000,00

37 003 300,00

23 088 061,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30 162 220,00
31 000 000,00
61 162 220,00
61 162 220,00
0,00
61 162 220,00
0,00

34 266 369,00
37 003 300,00
71 269 669,00
71 269 669,00
0,00
71 269 669,00
0,00

31 387 320,00
23 088 061,00
54 475 381,00
54 475 381,00
0,00
54 475 381,00
0,00

REKAPITULACE
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - PŘÍJMY CELKEM
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY
PŘÍJMY CELKEM
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN ÚVĚRŮ
VÝDAJE CELKEM

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

Schodek rozpočtu ve výši 23 088 061,00 Kč bude obec Vikýřovice hradit finančními prostředky z minulých let.

Rozpočet na rok 2021 byl schválen Zastupitelstvem obce Vikýřovice dne 14.12.2020.

