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Vážení a milí spoluobčané, 
pomalu, ale jistě se blíží Vánoce a konec roku 2019. V tomto vánočním čase jsme si my 

lidé jaksi bližší, naše srdce se otvírají a jsou plná radosti a štěstí. 
V tomto období také skoro každý z nás bilancuje rok, který je již téměř za námi, a proto 

mi dovolte zhodnotit jej i z pohledu práce v naší obci. Není již zapotřebí jitřit vzpomínky 
na prvních několik měsíců po komunálních volbách, které proběhly v říjnu 2018. Při zpět-
ném ohlédnutí to byly měsíce velmi náročné, plné nových informací, zkušeností, radosti, 
ale i zklamání. Potvrdilo se přísloví, že vše zlé je k něčemu dobré a že se vše s postupujícím 
časem zlepší. Troufám si říci, že přes těžký začátek, ve kterém se v chodu obce zhroutilo 
téměř vše, jsme se postupně propracovali k dílčím výsledkům. Nyní v závěru roku mohu 
směle konstatovat, že to pro obec byl rok úspěšný. Na pravidelném zasedání zastupitelstva 
obce jste měli příležitost postupně se seznamovat se záměry obce. Podrobným informacím, 
které se týkají dotačních titulů, je věnován samostatný článek, ale ve zkratce lze uvést ná-
sledující – podařilo se dokončit dvě investiční akce spolufinancované Olomouckým krajem 
a Ministerstvem pro místní rozvoj, další dvě investiční akce nyní probíhají a budou dokon-
čeny v roce 2020. Můžeme se těšit na nový mobiliář v knihovně, jako jsou knihovní regály, 
psací stůl a koberec. Největší investiční akcí, která započala v roce letošním a skončí v říjnu 
2020, je rekonstrukce klubovny. 

V letošním roce proběhla také řada kulturních a společenských akcí, každá z nich si našla 
své příznivce a spoustu návštěvníků. O jejich realizaci se postarala jak obec samotná, tak 
také Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky a Sbor dobrovolných hasičů. Všem, kteří se 
na organizaci těchto akcí podíleli i sebemenším přispěním, patří můj obrovský dík a velmi si 
jejich přínosu cením. 

Věřím, že tak jako obci, tak i vám občanům se mnohé v tomto roce vydařilo a případné 
překážky byly zdolány k  vaší spokojenosti. Klíč k  vyřešení zdánlivě neřešitelných úkolů 
spočívá totiž velmi často v mezilidských vztazích, komunikaci, ochotě se dohodnout a najít 
společný kompromis.

Do nového roku si proto přejme vždy najít dostatek sil, odvahy a trpělivosti s každou, 
byť sebemenší výzvou. Přejme si, abychom se každý den dokázali alespoň na malou chvíli 
zastavit, zamyslet a zjistit, jaké to je, když chvíli nikam nespěcháme. Občas stačí jen málo, 
třeba jen vnímat pohodu a krásu, kterou pro hektický způsob života přehlížíme, a prožít 
radost z každé hezké chvilky s našimi nejbližšími. 

Přeji vám, milí spoluobčané, aby vám nadcházející rok 2020 přinesl pevné zdraví a spl-
nil vaše očekávání. Abyste v sobě našli sílu, odvahu, trpělivost, víru a pokoru a mohli si 
plnit třeba i  své tajné sny. A především vám přeji, abyste měli svá srdce vždy otevřená 
a mohli zažívat opravdovou lehkost bytí. Zkrátka a jednoduše ,,aby hůř nebylo, to by nám 
stačilo‟, jak zpívá v jedné své ukolébavce pan Jarek Nohavica.

Užijte si rok 2020 především s dostatkem pevného zdraví. 
Vaše starostka Kateřina Jandová

Slovo starostky…
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Slovo místostarostky…

Vážení spoluobčané,
právě se vám dostalo do rukou první číslo našeho obecního zpravodaje. Je tomu 

právě rok, kdy se v  obci změnilo zastupitelstvo, a  za tu dobu se udála řada změn. 
I  když jsou k  dispozici informace na webových stránkách obce, na veřejné úřední 
desce a  můžete si je poslechnout i  v  hlášení místního rozhlasu, ne vždy se to všem 
podaří tak, abyste opravdu věděli, co a hlavně proč se v naší obci děje. Proto jsme se 
rozhodli vám jednou ročně poskytnout ucelený přehled o všem, co byste měli vědět, 
to znamená o akcích, které se už uskutečnily, o těch, které právě probíhají, ale také 
o tom, co je v plánu na nejbližší období. Doufáme, že tyto informace přispějí k tomu, 
abychom si všichni vzájemně rozuměli, a pokud by to bylo možné, i sjednotili názory 
na další rozvoj obce.

V současné neklidné celorepublikové situaci, kdy jsme neustále médii otravováni 
zprávami o  rozdělené společnosti, je naším ideálem a možná i  cílem sjednotit se na 
tom našem malém písečku tak, aby se nás tyto problémy nedotýkaly. Věříme, že se 
u nás dokážeme vzájemně domlouvat a komunikovat vždy tak, abychom se mohli bez 
jakýchkoli rozpaků navzájem dívat do očí a  i případné rozdílné názory řešit v klidu 
a bez zákulisních kliček. Zkrátka chceme, aby naší obci vládla dobrá nálada a vzájem-
né porozumění.

Přeji vám krásné prožití Vánoc a do nového roku zdraví, klid a spokoje-
nost jak v profesním, tak i v soukromém životě.

Marie Mifková, místostarostka
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INVESTIČNÍ AKCE SPOLUFINANCOVANÉ POMOCÍ DOTAČNÍCH TITULŮ
Jak již bylo v úvodním článku tohoto zpravodaje zmíněno, obec Výkleky byla v roce 2019 

úspěšná ve všech čtyřech podaných žádostech o dotační tituly. 
Pro lepší informovanost všech spoluobčanů si dovolím jednotlivé dotace blíže specifikovat.

1.  Poskytnutí dotace Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2019 – podpora 
budování infrastruktury obce – akce Rekonstrukce veřejného rozhlasu a veřejného 
osvětlení

–  Olomoucký kraj finančně přispěl na tuto akci částkou 500 000 Kč.
–  V měsících červnu až říjnu došlo k výměně všech svítidel veřejného osvětlení, k doplnění 

svítidel do míst, kde nebyl prostor dostatečně nebo vůbec osvětlen. 
–  Dále byly také vyměněny všechny ampliony veřejného rozhlasu a na obecním úřadě byla 

umístěna nová moderní ústředna. 
2.  Poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Program Podpora rozvoje 

regionů 2019 na akci Herní prvky v areále ve 
Výklekách

–  MMR přispělo finančně na tuto akci částkou 
117 770 Kč.

–  Původní, z bezpečnostního hlediska již nevyhovu-
jící herní prvky byly nahrazeny novou, moderní 
herní sestavou, doplněnou o dva houpací koníky.

–  Instalace těchto prvků proběhla v  polovině září, 
a jak jsme již mohli při několika akcích pořádaných 
v areálu vidět, tak si děti nový herní prvek oblíbily, 
a jsme přesvědčeni, že se toto místo stane prostorem, 
kde se mohou občané, zejména rodiny s malými dětmi společně každodenně setkávat.

3.  Poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Program Podpora rozvoje 
regionů 2019 na akci Obnova objektu klubovny ve Výklekách

–  MMR přispěje celkem finančně na tuto akci částkou 2 531 750 Kč.
–  Jedná se o akci s největším investičním záměrem, jejíž realizace byla započata začátkem 

října letošního roku a bude dokončena v říjnu 2020.
–  Pevně věříme, že se tento prostor stane krásným a  reprezentativním místem setkávání 

spoluobčanů a pořádání společenských či kulturních akcí. 
4.  Poskytnutí dotace Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2019 – Podpora 

obnovy drobného majetku v oblasti kultury 
–  Olomoucký kraj finančně přispěje částkou 15 000 Kč.
–  V knihovně budou vyměněny všechny regály na knihy, bude pořízen nový pracovní stůl.
–  Současně s tímto bude pořízen i nový koberec a realizována výmalba.

Považuji za důležité vysvětlit, že za každou z úspěšných žádostí o dotaci stojí od 
začátku až do konce velký kus práce, byť se někdy věci zdají být jednodušší, než ve 
skutečnosti jsou. Každý z dotačních titulů je něčím specifický, má svá pravidla a nále-
žitosti, které když nejsou splněny, tak se vystavujeme riziku krácení dotace. 

Informace z obce

Nový herní prvek v areálu
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SHRNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE PLÁNOVANÉ VÝSTAVBY TLAKOVÉ  
KANALIZACE A ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD (ČOV) PRO OBEC VÝKLEKY

Považuji za důležité shrnout v tomto zpravodaji důležité informace týkající se plánova-
né výstavby tlakové kanalizace v obci. Byť spousta z nás nemusí být plánovanou realizací 
kanalizace nadšená, je potřeba si uvědomit, že žijeme v 21. století a vzhledem k neustále se 
zvyšujícím požadavkům na vypouštění odpadních vod nelze stavbu kanalizace a ČOV v naší 
obci oddalovat a je třeba postupnými kroky pokročit k úspěšnému cíli. 

Jsem si velmi dobře vědoma toho, že se jedná o obrovskou investiční akci a s tím spoje-
nou zátěž pro obec ve formě úvěru. Tento musí být pro naši obec natolik únosný, aby mohly 
i při jeho splácení probíhat ostatní investiční akce, jako je výstavba a rekonstrukce chodníků, 
oprava kaple, koupě traktoru, oprava fasády na budově obecního úřadu a mateřské školy…

Vezmu ale vše, co se událo v roce 2019 v této věci, pěkně popořádku. V průběhu ledna 
přišla první dobrá zpráva, Územní rozhodnutí na splaškovou kanalizaci a ČOV pro obec 
Výkleky nabylo právní moci.

Na základě toho začala připravovat projekční firma Agpol podklady a projektovou do-
kumentaci pro stavební povolení. Žádost o stavební povolení byla na konci června podána 
na Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerov a nyní v listopa-
du obdržela Veřejnou vyhlášku – oznámení o zahájení řízení ve věci splaškové kanalizace 
a ČOV pro obec Výkleky jak obec a dotčené orgány, tak mnozí z vás, jejichž soukromé po-
zemky jsou dotčeny veřejnou částí kanalizačního řadu.

Dle posledních ústních informací, které z Odboru stavebního úřadu a životního pro-
středí mám, bychom měli získat stavební povolení do konce roku 2019. Nic není ale ještě 
stoprocentní. Zároveň s tímto probíhalo od měsíce června shánění podpisů na Situační vý-
kresy a Souhlasy s provedením stavby na dotčených pozemcích. V červnu 2019 proběhla 
v klubovně schůze, kde jste se mohli zeptat na nejasnosti a položit své dotazy i zástupcům 
projekční firmy Agpol. Těchto Situačních výkresů bylo potřeba podepsat celkem kolem 200 
kusů, a věřte, nebylo to nic jednoduchého, někteří vlastníci pozemků bydlí na úplně opač-
ném konci naší republiky. Ale vše se zvládlo a dospělo k potřebnému cíli. 

Společně se sháněním podpisů se realizovaly také odkupy pozemků určených pro stav-
bu samotné budovy ČOV a pozemku určeného jako příjezdová cesta k ČOV. Dalo to opět 
spoustu práce, podpisů, vysvětlování, objíždění vlastníků, ale jsem ráda, že mohu nyní na-
psat, že v současné době obec vlastní celou parcelu určenou jako příjezdovou cestu k ČOV 
a na parcele určené pro výstavbu samotné ČOV je vlastníkem podílu 109/128. 

Zbývající malý podíl, který obec ještě nevlastní, bude v co nejkratším možném čase od-
koupen, bohužel, nyní už to záleží na institucích typu Státní pozemkový úřad, které mají na 
vše svůj čas a kladou si své podmínky…

A co nás tedy ještě čeká, abychom mohli vůbec pokračovat dál? Pokud vše dobře do-
padne a získáme Stavební povolení do konce roku, tak budeme dělat vše pro to, abychom 
podali žádost o dotační titul, který je nyní vypsán a kde je možné žádosti podávat do konce 
ledna. V současné době byla projekční firmě zadána příprava tzv. Dokumentace k provedení 
stavby, kde již bude konkretizován položkový rozpočet, výkaz výměr a další potřebné. Bude 
také nutné projekčně zpracovat domovní části kanalizačních přípojek.

Pevně věřím, že se nám vše podaří a stavba kanalizace a ČOV bude moct započít v ob-
dobí následujících dvou roků. Kateřina Jandová, starostka obce
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   má naše obec od března 2019 nové webové stránky a profi l na Facebooku?

   máte možnost si nechat zasílat hlášení obecního rozhlasu e-mailem? Stačí nahlásit 
na obecním úřadu vaši e-mailovou adresu.

   obec nechala na jaře zpracovat posouzení stavu stromů rostoucích na obecních po-
zemcích? Do hotového pasportu můžete kdykoliv nahlédnout na obecním úřadu.

   po předchozí domluvě máte možnost nahlédnout do kroniky obce za přítomnosti 
kronikářky paní Jitky Bednárské?

   díky navýšení úvazku se podařilo vyslyšet přání rodičů a byla od září 2019 prodlou-
žena doba otevření Mateřské školy ve Výklekách do 16 hodin? Podle zájmu rodičů 
bude také navíc přidán jeden týden provozu o hlavních letních prázdninách.

   má obec v plánu ve spolupráci s vybraným organizátorem uspořádat v srpnu letní 
příměstský tábor?

   novým správcem vodovodu je pan Ladislav Venclík? Kontakt na něj v případě 
potřeby získáte na obecním úřadě.

   s předchozím bodem souvisí informace, že již bylo započato s postupnou výmě-
nou vodoměrů v jednotlivých domácnostech? Nyní je realizována výměna přibliž-
ně 30 % tak, aby postupně došlo k výměně všech, 
jelikož nám toto nařizuje legislativa?

   obec v roce 2019 opět vstoupila do MR Pobečví 
a DSO Moravská brána? Díky této spolupráci se 
můžeme těšit na novou lavičku, stojan na kola 
a aktualizovanou informační ceduli vedle hasič-
ské zbrojnice.

   na jaře skupina dobrovolníků z vlastní iniciativy 
uspořádala sběr odpadků v okolí lomu a výsled-
kem jejich práce byl plný kontejner na směsný 
komunální odpad plus něco navíc?

   fi rma Privatnet nabízí v případě dostatečného 
zájmu občanům obce možnost připojení k vyso-
korychlostnímu internetu přes optický kabel? 

Odpadky posbírané na jaře 2019 v lomu 

?   má naše obec od března 2019 nové webové stránky a profi l na Facebooku??   má naše obec od března 2019 nové webové stránky a profi l na Facebooku?

   máte možnost si nechat zasílat hlášení obecního rozhlasu e-mailem? Stačí nahlásit ?   máte možnost si nechat zasílat hlášení obecního rozhlasu e-mailem? Stačí nahlásit 

   obec nechala na jaře zpracovat posouzení stavu stromů rostoucích na obecních po-?   obec nechala na jaře zpracovat posouzení stavu stromů rostoucích na obecních po-
zemcích? Do hotového pasportu můžete kdykoliv nahlédnout na obecním úřadu.?zemcích? Do hotového pasportu můžete kdykoliv nahlédnout na obecním úřadu.

Víte že…
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   byla pokácena suchá lípa na křižovatce u kaple a lípa mohutně napadená jmelím 
na prostranství u pizzerie? Za obě tyto lípy jsou vysazeny stromy nové.

   koncem září došlo ke krádeži (odstřihnutí) osvětlovacích refl ektorů a prodlužovacích 
kabelů v areálu? Vše bylo nahlášeno na policii, bohužel pachatel nebyl dopaden.

   díky žádosti obecního úřadu byla neprodleně vrácena původní doba odjezdu 
autobusové linky č. 920515, která nyní opět z Výklek odjíždí v 9.06 směr Velký 
Újezd? 

   probíhá jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně 
převodu budovy bývalé sušárny chmele a se Státním pozemkovým úřadem ve věci 
převodu parcel v blízkosti areálu? 

   obec Výkleky podepsala pachtovní smlouvu se společností Moravská zeměděl-
ská, a.s., a získá tímto v letošním roce i v budoucích do rozpočtu obce fi nance 
za pronájem půdy, kterou vlastní 
a kterou zmíněná společnost využívá 
k zemědělským účelům? Za zmínku 
určitě stojí i úhrada pachtu tři roky 
pozpátku. 

   byly již zahájeny nezbytné kroky 
vedoucí k pořízení nového Územ-
ního plánu obce Výkleky a práce 
na tvorbě nového Územního plánu 
bude probíhat během celého příštího 
roku a pravděpodobně i déle? Chys-
táme se náklady spojené s tvorbou 
ÚP částečně hradit z vypsaných do-
tačních titulů. 

   byla zahájena činnost na novém 
Strategickém rozvojovém doku-
mentu a v počátku roku 2020 bude 
zasedání zastupitelstva spojené s ve-
řejným projednáním Strategického 
rozvojového dokumentu? 

   byla provedena oprava elektrického pohonu ocelolitinového zvonu a doplněno 
technické vybavení zvonicího zařízení v kapli sv. Antonína Paduánského?

?   byla pokácena suchá lípa na křižovatce u kaple a lípa mohutně napadená jmelím ?   byla pokácena suchá lípa na křižovatce u kaple a lípa mohutně napadená jmelím 
na prostranství u pizzerie? Za obě tyto lípy jsou vysazeny stromy nové.?na prostranství u pizzerie? Za obě tyto lípy jsou vysazeny stromy nové.

   koncem září došlo ke krádeži (odstřihnutí) osvětlovacích refl ektorů a prodlužovacích ?   koncem září došlo ke krádeži (odstřihnutí) osvětlovacích refl ektorů a prodlužovacích 
kabelů v areálu? Vše bylo nahlášeno na policii, bohužel pachatel nebyl dopaden.?kabelů v areálu? Vše bylo nahlášeno na policii, bohužel pachatel nebyl dopaden.

   díky žádosti obecního úřadu byla neprodleně vrácena původní doba odjezdu ?   díky žádosti obecního úřadu byla neprodleně vrácena původní doba odjezdu 
autobusové linky č. 920515, která nyní opět z Výklek odjíždí v 9.06 směr Velký ?autobusové linky č. 920515, která nyní opět z Výklek odjíždí v 9.06 směr Velký 

Víte že…

Kácení lípy u pizzerie
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Píše se rok 2018, a v naší krásné obci se konají volby, se kterými přichází velká změna 
nejen v zastupitelstvu, ale i v oblasti kultury. Nebylo to jednoduché, ale nakonec se našli lidé, 
kterým na pokračování kulturního dění v obci záleží, a podařilo se vytvořit pestrý program 
kulturních a společenských akcí pro rok 2019.

A kdo tedy za tímto kulturním děním stojí? S platností od 1. 2. 2019 byla jmenována 
Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky. Předseda komise: Mgr. Hana Kováříková. Čle-
nové komise: paní Helena Orságová, paní Emilie Milerová, pan Tomáš Janda, pan Ladislav 
Kovářík, pan Michal Zdařil, pan Petr Čech. 

Téměř každý měsíc v roce proběhla nějaká akce, ať už pro dospělé nebo děti. Všechna 
společná setkání byla plná příběhů, smíchu, zpěvu, dětského pláče i objetí. Věřím, že všech-
ny tyto společné chvíle jsou přínosem pro každého z nás, protože čím víc je na jednom místě 
dobrých lidí, tím je náš život šťastnější, pestřejší a veselejší.

Proto patří všem, kteří se účastnili těchto setkání, velký dík. To, že jste přicházeli v tak vel-
kém počtu, byla pro nás okamžitá odměna a důkaz toho, že to, co děláme, má smysl. Také chci 
poděkovat těm, kteří nám pomohli akce uskutečnit ať už napečením dobrot, přispěním cen do 
tombol, zřízením stanovišť při lampionovém průvodu nebo pomocí při rozsvícení vánočního 
stromu Mikulášem, čertem a andělem. Díky také patří MŠ Výkleky a pěveckému sboru ZŠ 
Velký Újezd, jež si pro nás připravují programy, a v neposlední řadě i mladšímu osazenstvu 
naší obce, které se podílelo na programu při vítání nových občánků v naší obci.

Snad jsem při výčtu na nikoho nezapomněla, protože na každou malou akci je potřeba 
hodně volných a ochotných rukou. A proto vás prosím, kdo by měl zájem a chuť nám pomá-
hat, ozvěte se, budeme moc rádi a přivítáme jakoukoliv pomoc.

A ještě mi dovolte připomenout již úspěšně zrealizované akce:
• Vítání občánků
• VII. společenský večer obce Výkleky
• Dětský maškarní karneval
• Velikonoční jarmark
• Čarodějnické rejdění
• Obecní výlet do zámku Lednice
• Hodové odpoledne a dětský den
•  Ukončení prázdnin a letní kino – Ženy 

v běhu
• Drakiáda
• Podzimní slavnost a lampionový průvod
• Rozsvícení vánočního stromu s malým vánočním jarmarkem
• Adventní koncert v kapli
• 23. prosince se můžete těšit na společnou Vánoční procházku po okolí naší obce

Ještě jednou všem moc děkujeme a těšíme se na všechny v nadcházejícím roce 2020. 
Mgr. Hana Kováříková

Kulturní komise pro rozvoj obce Výkleky 

Kultura v obci aneb ve Výklekách to žije…

 ·  K R Á S N É  PROŽ I T Í  V Á N OČ N Í C H
S V Á T K Ů  A  H O D N Ě  Š T ĚS T Í  A

ZDRAV Í  V  R OC E  2 0 2 0 ·  

K O M I S E  P R O  K U L T U R U  A  R O Z V O J  O B C E
V Ý K L E K Y  V Á M  P Ř E J E
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Společenský večerVítání občánků

Velikonoční jarmarkMaškarní karneval

Pálení čarodějnic

Lampionový průvodKonec prázdnin

Hodové odpoledne

FOTOGRAFIE POŘÍZENÉ NA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍCH 
V ROCE 2019
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Rádi bychom vás seznámili s nejstarším, dosud činným spolkem v naší obci – Sbor dob-
rovolných hasičů Výkleky. 

Založení SDH Výkleky se datuje k 28. září 1928, kdy na ustavující valné hromadě byl 
historicky prvním starostou SDH zvolen 
pan Martin Šídlo. 

Roku 1929 dal pan Smejkal st. sboru 
k  dispozici svou stříkačku, která se tak 
stala první stříkačkou výkleckého sboru. 
V obci však stále nebyla hasičská zbroj-
nice. To se změnilo 1. června 1930, kdy 
po okrskovém cvičení byl položen zá-
kladní kámen a začala stavba zbrojnice. 
Stavba trvala zhruba rok a 19. července 
1931 byla hasičská zbrojnice slavnostně 
otevřena. 

V historii se sbor v obci staral o po-
žární ochranu, pomoc spoluobčanům ale 
také o kulturní dění v obci jako například 
plesy, taneční zábavy, oslavy výročí aj. V tomto duchu se nese činnost sboru i v současnosti. 

Ke Sboru dobrovolných hasičů ve Výklekách neodmyslitelně patří působení družstva 
mužů v požárním sportu, ve kterém úspěšně reprezentovali sbor i obec. Mezi největší úspě-
chy patří 4. místo v krajském kole v požárním sportu. 

V posledních letech se k družstvu mužů přidalo také družstvo žen. Družstvo žen pravi-
delně navštěvuje okrskovou a okresní soutěž a jiné pohárové soutěže v okolí. 

Na počátku 80. let vznikl kroužek mladých hasičů. Jejich největší úspěch byl v roce 1992, 
kdy se jim podařilo vyhrát okresní kolo a postoupit na oblastní kolo hry Plamen, kde obsadi-
li celkově 6. místo. Tento kroužek bohužel na počátku nového tisíciletí zanikl pro nedostatek 
dětí. Obnoven byl až v roce 2013 a funguje dodnes. Mladí hasiči se pravidelně zúčastňují hry 

Plamen, branného závodu a  dal-
ších soutěží mladých hasičů. 

Součástí sboru je také zásahová 
jednotka, která je zařazena do kate-
gorie JPO 5 s působností v katastru 
obce Výkleky. Zásahová jednotka 
používá k  výjezdům dopravní au-
tomobil DA Avia 31, který je vyba-
vený přenosnou stříkačkou PS12.

V  současnosti sbor pravidelně 
pořádá několik akcí, ať kulturních 
či sportovních. Každý rok začíná 
výroční valnou hromadou, které se 

SDH Výkleky
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zúčastňují členové sboru a sborů z okolních obcí. V měsíci únoru sbor pořádá pro širokou 
veřejnost již tradiční vepřové hody, kde si lidé mohou pochutnat, ale také i nakoupit zabijač-
kové speciality. Ve stejném měsíci vždy proběhne také Vodění medvěda. V létě sbor pořádá 
taneční zábavy a  sportovní odpoledne pro děti. Na podzim přichystají pohárovou soutěž 
v hasičském sportu, které se zúčastní družstva z okolí. V roce 2019 byla tato soutěž poprvé 
zařazena do Přerovské ligy. Celý rok hasiči zakončí Silvestrem v areálu, kam si lidé mohou 
přijít zpříjemnit poslední den v roce.

Sbor dobrovolných hasičů Výkleky je neodmyslitelnou součástí obce. Již přes 90 let zpes-
třuje život lidem v obci. Na závěr děkujeme obecnímu úřadu a všem, kteří podporují Sbor 
dobrovolných hasičů Výkleky.

Marie Lišková a Stanislav Müller

Ráda bych vás informovala o  činnosti mladých hasičů v  roce 2019. Celou zimu jsme 
chodili s dětmi do klubovny, kde trénovaly na nadcházející sezonu. Zimní období jsme si 
zpestřili Voděním medvěda a taky bobováním.

První závod přišel v březnu, kdy jsme vyrazili do Oseka nad Bečvou na jejich tra-
diční „oseckou uzlovačku“. Jako členové stejného okrsku jsme jeli rádi a děti po dis-
ciplínách štafeta dvojic a  uzlovací štafeta obsadily 7. místo. Jednou se na tu bednu 
dostaneme!

Další závod se konal na konci dubna v  Kyselovicích, kde šlo opět o  štafety, tentokrát 
štafeta 4×60 metrů plus štafeta dvojic. Měli jsme dvě družstva mladších žáků. Napoprvé 
jsme skončili na 8. a 15. místě. Máme motivaci se zlepšit na příští rok!

Celé jaro jsme taky trénovali na hlavní soutěž celého roku, a  to hru Plamen, která se 
konala poslední víkend v květnu. Sobota byla ve znamení štafet. Celkem děti absolvovaly tři 
štafety v hranickém sportovním areále. Ve štafetě dvojic jsme skončili na 15. místě, štafeta 
4×60 m nám přinesla 9. místo a štafeta CTIF pro nás znamenala 7. místo. Odměna ve formě 
zmrzliny taky byla a v neděli jsme se vydali na druhou část, a to požární útok, který se konal 
v Soběchlebech. Požární útok děti zvládly a skončily na 8. místě. Celkově po součtu štafet 
a útoku ve hře Plamen obsadily 15. místo.

Mladí hasiči ve Výklekách
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V  červnu jsme jeli na 
troje závody v  požárním 
útoku, a to do Býškovic, kde 
máme naše kamarády a jez-
díme tam moc rádi, navíc 
když můžeme jet Avií SDH, 
tak je to pro děti velký zá-
žitek. Tam se nám nedařilo 
a  zůstalo na nás 15. místo. 
Další závody byly v  Oseku 
nad Bečvou a  opět až 13. 
místo. Chuť jsme si spravi-
li v Troubkách, kde se nám 
vše povedlo a  krásný čas 
znamenal 5. místo a  první 
pohár.

Na konci června se konalo i  stanování v areálu, spojené s promítáním filmu pro děti, 
opékáním a spoustou her. Všichni si den určitě užili a my se rozloučili před prázdninovou 
pauzou.

Na začátku září jsme se vydali na Olomoucko na noční závody. Jednalo se o požární útok 
a štafetu 4×60 m. Pro děti velký zážitek plnit útok za tmy a ve Svésedlicích získaly krásné 
5. místo. Další týden v Dolanech už tak slavný nebyl a útok nedopadl podle našich představ.

Poslední požární útok jsme měli na dalším nočním závodě, který se konal v Bochoři. 
Konkurence byla obrovská. Děti šly na 
start až o půlnoci a únava už byla znát, 
proto taky až 42. místo pro naše nej-
menší. Ale i tak velká pochvala za od-
vahu, příští rok už budeme vědět, jak to 
chodí, a budeme se snažit o co nejlepší 
výsledek.

No a  nakonec Branný závod, kte-
rého se zúčastní všechny sbory okresu 
Přerov, které mají družstva dětí. Měli 
jsme k dispozici dvě družstva, bohužel 
výsledky nás moc netěší – 4. a 20. mís-
to. Proto máme motivaci na další rok.

Toto by bylo shrnutí za celý rok pro 
malé hasiče, patří k němu nespočet ho-
din tréninků, závodů a nervů. Ale taky 
radosti, kterou děti mají při odjezdu na 
každé závody. A nás to baví a těšíme se 
na další sezonu.

Michaela Zdařilová,
vedoucí mladých hasičů
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V roce 1848 bylo právo myslivosti spojováno s vlastnictvím půdy. V roce 1962 bylo záko-
nem právo myslivosti odloučeno od vlastnictví pozemků a byly vytvořeny velké honitby, aby 
v roce 1992 bylo zákonem znovu toto právo přiznáno majitelům půdy. Od roku 2002 platí 
zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., dle kterého byly honitby uvedeny do souladu se zákonem.

Během dalších pěti let, kdy s rozvojem velkoplošného zemědělského hospodaření došlo 
k výraznému snížení stavů drobné zvěře, zejména bažanta, zajíce a k navýšení početních 
stavů zvěře spárkaté – zejména zvěře černé, bylo tedy nezbytné problém řešit.

Na základě úmrtí honebního starosty pana Radomíra Kolomazníka byla svolána valná 
hromada, která se konala dne 1. 3. 2019 v restauraci Moravanka v obci Staměřice. Na této 
valné hromadě byl zvolen nový honební starosta, jímž se stal pan Zdeněk Basl. Dále došlo 
k doplnění honebního výboru. Za odstupující členy honebního výboru – pana Romana Za-
pletala a pana Jiřího Mifku byli zvoleni noví členové honebního výboru pan Roman Látal 
a pan Jiří Spáčil.

V  honitbě „Lazníčky – Svrčov – Výkleky“ byl poslední hon na drobnou zvěř – zajíce 
a bažanta v roce 2007, kdy byli uloveni 4 zajíci a 4 bažanti kohouti. Proto byly hony na drob-
nou zvěř rozhodnutím honebního výboru honebního společenstva zastaveny – to pro nízké 
stavy této zvěře v honitbě. Ani přes veškerou péči a pravidelné zimní přikrmování se stavy této 
zvěře nezvedly.

V honitbách, kde je popsaná skutečnost obdobná, se začalo provádět vypouštění voliéro-
vě odchované zvěře bažantí, ale i kačení a další za účelem lovu.

Společné hony, kde se zachovávají staré myslivecké zvyky a tradice, slouží k setkání přá-
tel, sousedních myslivců a hostů k přátelskému posezení na „poslední leči“.

Z těchto důvodů se konal také dne 19. října 2019 hon na bažanty v honitbě honební-
ho společenstva „Lazníčky 
– Svrčov – Výkleky“, na kte-
rém bylo uloveno 75 bažantů 
kohoutů z počtu 80 kusů vy-
puštěných. 

Po výřadu, to je po spo-
lečném ukončení honu, ná-
sledovala poslední leč v  pi-
zzerii ve Výklekách, kde byla 
připravena bohatá tombola, 
po níž následovala neřízená 
zábava.

Škoda jen, že omezený 
prostor malé místnosti neu-

možňoval přítomným větší možnost volného pohybu. Snad příští rok již bude dokončena 
obnova Klubovny ve Výklekách, kde bychom mohli uspořádat poslední leč pro více účast-
níků honu.

S pozdravem „naší české myslivosti zdar“!                           Zdeněk Basl ml., honební starosta

Myslivost v honitbě Lazníčky - Svrčov - Výkleky
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Mateřská škola ve Výklekách je jednotřídní mateřskou školou, kterou v tomto školním 
roce navštěvuje 21 dětí nejen z obce Výkleky, ale i z okolních obcí (Lazníčky, Svrčov, Sta-
měřice, Velký Újezd, Lazníky). Jde o školku spíše rodinného typu, děti i rodiče se navzájem 
znají. Kolektiv dětí je věkově smíšený v rozmezí (2–6 roků), což je prospěšné pro malé i větší 
děti. Malé děti se učí od velkých kamarádů činnostem a dovednostem a větší děti se učí tr-

pělivě pomáhat menším a slabším 
kamarádům. 

Naším cílem je taková škola, 
do které se děti těší a naučí se zá-
kladům všeho. Snahou nás všech 
je rozvíjet osobnost každého dítě-
te a  respektovat jeho individuali-
tu. Všichni zaměstnanci školy vy-
tváří dětem takové prostředí, aby 
se zde cítily spokojeně, bezpečně 
a  jistě. Všechny děti mají v  naší 
mateřské škole stejná práva, stej-
né možnosti i  stejné povinnosti. 

Nikdo není znevýhodněn či povyšován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do 
určitých mezí, vyplývajících z pravidel slušného chování a norem, které jsou v naší škole 
stanoveny. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, 
vzájemnou pomoc a podporu. Převažují pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme dítě 
nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si, nepodceňovat se. 

Cílem našeho vzdělávání je rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení, osvojení si základů 
hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti a  schopnosti 
projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

Filozofií našeho vzdělávání je poznávání přírody, ekologická výchova a život na vesni-
ci. Vycházíme z koncepce lesních mateřských škol a filozofie „Pomoz mi, abych to dokázal 
sám“. Současně si uvědomujeme, že první kroky mají pro život dětí velký význam a že to, co 
dítě v tomto věku prožije, je trvalé a i později dokáže své prožitky uplatnit. 

Děti mají možnost navštěvovat kroužky angličtiny a flétny, absolvovat plavecký a lyžař-
ský výcvik. Specifikem naší školky je spousta výletů a aktivit, které s dětmi podnikáme. Na-
vštěvujeme – Ornitologickou stanici v Přerově, Muzeum Komenského v Přerově, Vlastivěd-
né muzeum v Olomouci, divadla a koncerty v Přerově i Olomouci. Do školky za námi jezdí 
sdružení Myslivost a Ornis s živými zvířaty, loutková divadla, hudební produkce, balonkový 
klaun a Zábavná věda, díky které děti objevují svět kolem sebe. 

Do budoucna přejeme dětem spoustu nových zážitků prožitých společně s  kamará-
dy z mateřské školy. My pedagogové si přejeme hodně spokojených, šikovných dětí, které 
s námi i nadále budou s nadšením poznávat kouzlo přírody, přátelství a života na vesnici. 

Všem lidem dobré vůle přejeme krásné Vánoce a vše dobré v roce 2020. 
 Mgr. et Bc. Denisa Zapletalová, ředitelka MŠ

Mateřská škola Výkleky v roce 2019
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   V letošním roce bylo v naší knihovně registrováno 12 čtenářů, z toho 1 dítě. 

   Dohromady si čtenáři půjčili 361 titulů – dospělí 339 knih, děti 22. 

   Celková návštěvnost v tomto roce činila 158 návštěvníků. 

   Z obecního rozpočtu se pořídilo 22 nových knih, z toho 1 pro mládež – v celkové 
výši 6842 korun. 

   Každý, kdo přijde do knihovny, si může nyní vybrat z celkových 2410 titulů. 

   V březnu nechybělo již tradiční kvízové odpoledne pro nejmenší, ale i malé a vel-
ké školáky, tentokrát věnované pohádkám.

   Nově bude na stránkách obecního úřadu přidán v dubnu seznam, kde si zájemce 
může zjistit, které nové tituly jsou k dispozici. Ale hlavně – v příštím roce vás 
uvítám ve zrenovované knihovně.

   Připomínám, že provozní doba knihovny je stále ve středu: 14.00–17.00 hod.

Pokud se i  vy chcete stát návštěvníkem naší knihovny, jste srdečně zváni. Určitě si 
z široké nabídky knih vyberete. Těším se, že v příštím roce přijdete ve větším počtu.

Jitka Bednárská, knihovnice

Knihovna v roce 2019 v zajímavých číslech
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INFORMACE O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, 
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

NA ROK 2020 

Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálního odpadu na rok 2020 a podmínky svozu

Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020 činí:

490 Kč/rok – fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
490 Kč/rok – fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekre-

aci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek je splatný do 31. 5. 2020
Poplatek lze hradit v kanceláři OÚ Výkleky nebo bankovním převodem na účet   
č. 29825831/0100, variabilní symbol je číslo popisné nebo číslo evidenční.
Podmínky svozu:
–  Odvoz odpadu bude prováděn 1 × za 14 dnů dle vydaného svozového kalendáře.
–   Popelnice musí být připraveny k odvozu u krajnice komunikace tak, aby k nim byl 

zajištěn přístup.
–   V zimním období musí být odstraněny sněhové bariéry odhrnutím sněhu. Komunální 

odpad uložený mimo nádoby nebude odvezen (např. plastové pytle).

Něco málo o třídění odpadů
Každá domácnost v obci obdržela v letošním roce sadu tašek na tříděný odpad o objemu 

40 l (plast, papír, sklo). Tyto jsou zhotoveny z pevného materiálu předpokládajícího dlouhou 
životnost a jsou určeny pro snadnější třídění odpadu a manipulaci s vytříděným odpadem. 
Po naplnění jakékoli tašky už jen stačí vytříděný odpad dopravit na místa určená k likvidaci 
odpadů v  obci. Pevně věříme, že se ve vaší domácnosti tašky osvědčily a  že napomáhají 
k ještě lepšímu třídění odpadů. 

Od 1. 1. 2020 je obec povinna zajistit sběr použitých jedlých tuků a olejů z domácností. 
Kontejner určený k tomuto účelu je od října 2019 umístěn na jednom sběrném místě u ha-
sičárny. 

Dále byly vyslyšeny prosby občanů ohledně návratu kontejneru na sběr použitého textilu 
a tento je umístěn na sběrném místě u hasičárny. Nyní nově je od prosince 2019 umístěn 
jeden kontejner na drobný kov na sběrném místě u hasičárny. Sběr velkého a těžkého železa 
bude jako doposud probíhat mobilním svozem ve spolupráci se SDH Výkleky.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA PRO ROK 2020

Výše poplatku na rok 2020 činí 50 Kč/rok za prvního psa a 100 Kč/rok za každého 
dalšího psa téhož držitele.

Poplatek je splatný do 31. 5. 2020.
Poplatek lze hradit v kanceláři OÚ Výkleky nebo bankovním převodem 
na účet č. 29825831/0100, variabilní symbol je číslo popisné nebo číslo evidenční.
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Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že s účinností od 1. 1. 2020 musí 
být podle z. č. 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
každý pes označen elektronickým čipem. 

Po označení psa mikročipem je nutné psa zaregistrovat 
v Národním registru majitelů zvířat:

www.narodniregistrzvirat.cz.
Prosíme tímto spoluobčany, majitele psů, aby se cho-

vali ohleduplně vůči svému okolí a po svých čtyřnohých 
miláčcích odstraňovali jejich exkrementy.

PLATBA ZA VODU A ODEČTY VODOMĚRŮ

   cena za 1 m3 odebrané pitné vody je stanovena od ledna 2019 na 35 Kč/m3

   odečty vodoměrů budou provedeny během ledna 2020 a od února je možné platbu 
uhradit v kanceláři OÚ nebo bankovním převodem na účet číslo: 29825831/0100, 
variabilní číslo je číslo popisné nebo evidenční

   datum splatnosti za odebranou pitnou vodu je 31. března 2020.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

S nastávajícím zimním obdobím si každý z nás chce zatopit a mít doma 
příjemně teplo. Bohužel ne každý je ohleduplný ke svému okolí tím, že spaluje 

vhodná paliva, jako je dřevo nebo uhlí. Na fotce je vidět, jak to jedno pěkné 
nedělní odpoledne vypadalo  při pohledu na naši obec.



Výlet na jižní Moravu – zámek Lednice

Podzimní drakiáda

Konec prázdnin
Setkávání bez hranic Mikroregionu Pobečví,  

které proběhlo 14. 9. 2019 v Radslavicích



KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ 
V OBCI VÝKLEKY PRO ROK 2020

Datum Akce Pořádá

Leden 2020 Výroční valná hromada SDH Výkleky

26. 1. 2020 Vítání občánků Obec Výkleky 
a Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky

Únor, březen 2020 Vepřové hody SDH Výkleky

22. 2. 2020 Vodění medvěda – Masopust SDH Výkleky

25. 3. 2020 Kvízové odpoledne pro děti Knihovna Výkleky

28.–29. 3. 2020 Velikonoční jarmark Obec Výkleky 
a Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky

30. 4. 2020 Čarodějnické rejdění Obec Výkleky 
a Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky

8. 5. 2020 Obecní výlet Obec Výkleky 
a Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky

13. 6. 2020 Hodové odpoledne Obec Výkleky 
a Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky

27. 9. 2020 Drakiáda Obec Výkleky 
a Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky

30. 10. 2020 Lampionový průvod Obec Výkleky 
a Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky

28. 11.–29. 11. 2020 Rozsvícení vánočního stromu  
a vánoční jarmark

Obec Výkleky 
a Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky

Prosinec 2020 Adventní koncert v kapli Obec Výkleky 
a Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky

27. 12. 2020 Vánoční procházka Obec Výkleky 
a Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky

31. 12. 2020 Silvestr v areálu SDH Výkleky

Uvedené termíny mají pouze předběžný informativní charakter a může dojít k jejich změně z organizačních 
důvodů nebo nepříznivého počasí.

Těšíme se na vaši účast na kulturních a společenských akcích!

SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2020
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