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Vážení a milí spoluobčané, 

svůj úvodní příspěvek v loňském zpravodaji jsem končila slovy ,,aby hůř nebylo, to by nám 
stačilo“. Pro mnohé z  nás se toto přání splnilo, pro mnohé ne… Spoustu věcí v  tomto roce 
bylo jinak, než jsme zvyklí a mnohému jsme se museli chtíc, nechtíc přizpůsobit. Nemá cenu 
hořekovat nad současným stavem, svět se točí dál a je jisté, že tu covidovou potvoru jednou 
porazíme. Nastavená opatření jsou sice nepříjemná, ale každý rozumně uvažující člověk, který 
má informace o tom, co se děje všude ve světě, chrání sebe a svou rodinu, své blízké, kamarády 
a spolupracovníky.

Ten letošní rok byl prostě jiný, bylo v něm mnoho nečekaných překvapení. Máme za sebou 
spoustu omezení v různých rovinách pracovního i společenského života. Chtěla bych všem po-
děkovat za vzájemnou vstřícnost, pochopení a ohleduplnost. Společně jsme zvládli letos spoustu 
věcí a zvládneme to i dál. Myslím, že kdyby nám, rodičům školou povinných dětí někdo řekl 
před rokem v tuto dobu, že naše děti budou na jaře dva a půl měsíce doma, místo toho, aby 
chodily do školy a že na podzim se situace zopakuje, nikdo z nás by tomu nevěřil, že je to mož-
né. A vidíte, stalo se, zvládli jsme to a nikdo nevíme, co ještě dalšího nás čeká. Může přijít třetí 
vlna a vše se zopakuje. 

Za obec mohu konstatovat, že se vydařilo mnoho věcí, o jejichž podrobnostech se dočtete 
mimo jiné i v tomto zpravodaji. Je velmi složité, snad až nereálné, pokusit se vše vměstnat do 
jednoho úvodního příspěvku, proto těm důležitějším je věnováno samostatné povídání. 

Nejdůležitějším investičním projektem, který započal koncem roku 2019 a byl ukončen le-
tos na podzim, je obnova klubovny. Objekt byl kompletně zrekonstruován a bude nyní sloužit 
občanům obce. Obec má nyní k dispozici plnohodnotné moderní zázemí pro pořádání kultur-
ních, společenských a jiných akcí. V plánu je zde pořádat pravidelná cvičení pro děti nebo pro 
ženy a objekt je už nyní příležitostně využíván také Mateřskou školou Výkleky.

Shodli jsme se na novém pojmenování objektu: Společenský dům – klubovna. 
Velmi mě mrzí, že nemohlo dojít ke slavnostnímu otevření, které bylo plánováno na posled-

ní říjnový víkend, ale není všem dnům konec a určitě si vše v budoucnu vynahradíme. 
Obec byla také v letošním roce úspěšná v získání několika dotačních titulů, podrobnosti 

se dočtete dále na stránkách. Kromě toho se podařilo také několik akcí bez dotace. Zmí-
ním mezi nimi například terénní úpravu kolem herního prvku na areále, terénní úpravu 
prostranství u pizzerie, výměnu oken v obecních garážích, výstavbu nového parkoviště pro 
širokou veřejnost před budovou Společenského domu. Během měsíců července a srpna byla 
také svépomocí vyhotoven nový plot kolem dětského hřiště přiléhajícího k MŠ, který byl již 
v  havarijním stavu, a  hrozilo, že by mohlo dojít k  úrazu. Dále byla páteřní komunikace 
vedoucí obcí v létě osazena dopravním značením znemožňujícím stání vozidel, jelikož do-
pravní situace, které vznikaly, byly velmi nebezpečné. Velké množství aut parkovalo po obou 
stranách cesty, došlo i  k  několika vyhroceným situacím. Policie ČR několikrát na vyzvání 
zasahovala a udělovala pokuty. 

Obec Výkleky uspořádala pro rodiče malých dětí poslední červencový týden příměstský tá-
bor, kterého se zúčastnilo 30 dětí z Výklek a Lazníček. Tábor se konal ve sportovním areálu 

Slovo starostky…
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v  Lazníčkách, původně plánované prostory klubovny byly zrovna v  rekonstrukci. Děti byly 
spokojené a tábor si naplno užily. 

Ke změnám došlo i v Mateřské škole. Bývalá ředitelka Mateřské školy se poslední červnový 
den vzdala funkce ředitelky k 31. 8. 2020. Obec byla postavena do velmi složité situace, kterou 
jsme museli vyřešit během dvou měsíců prázdnin tak, aby se děti k 1. 9. 2020 měly kam vrátit. 
Věřte, že to nebylo nic jednoduchého, uspořádat v takto krátkém čase konkurzní řízení, navíc 
ještě v době dovolených to byl perný úkol. Ale zvládli jsme to a na druhém jednání konkurzní 
komise byla vybrána nová ředitelka MŠ. Změny v činnosti Mateřské školy jsou blíže specifiko-
vány v samostatném příspěvku tohoto zpravodaje.

A co je v plánu na ten rok příští? Stěžejní bude určitě počátek výstavby splaškové kana-
lizace a ČOV. Určitě ale také využijeme možností dotačních titulů jak Olomouckého kraje, 
tak i jiných poskytovatelů dotací. Již nyní finišujeme s přípravou a podáním žádosti o dotaci 
na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci Fasáda na budově OÚ a MŠ a oprava sociálních 
zařízení v MŠ. Jedná se o dotační titul s vysokou alokací a 80 % dotací z celkových uzna-
telných nákladů. Pokud budeme úspěšní, v roce příštím bude realizována oprava sociálního 
zařízení v MŠ a poté v roce dalším by se pokračovalo s fasádou. Dále konečně Olomoucký 
kraj vyslyšel prosby starostů a starostek a vypsal dotační titul na komunální techniku. Určitě 
také využijeme možnosti požádat o dotaci na dovybavení jednotky JSDH, kterou každoročně 
Olomoucký kraj vypisuje. 

Je zadáno vypracování projektové dokumentace na nový chodník od pizzerie směrem k no-
vostavbám a na autobusovou zastávku u obchodu včetně chybějící části chodníku podél potoka. 
Poté, co bude vše administrativně dořešeno, a získáme příslušná stavební povolení, se může 
stavba realizovat, ale samozřejmě až po vybudování kanalizace. 

Je toho stále mnoho, co by se mělo opravit, vybudovat a zlepšit, vše je ale závislé na fi-
nancích. V situaci, kdy započne stavba kanalizace a budeme splácet úvěr si nelze nějak moc 
vyskakovat, navíc daňové příjmy všech obcí v letošním roce poklesly a ani do budoucna není 
predikce příliš optimistická. Nezbývá než doufat, že se nebude konat další z koronavirových vln 
a celkový propad ekonomiky se nebude dále prohlubovat. 

Velmi mě mrzí, že letošní rozsvícení vánočních stromečků se bohužel zúžilo na neveřejný 
a formální úkon. Ale o to víc snad budeme mít času na své blízké a budeme se společně těšit za 
rok na naše, již tradiční, společná předvánoční setkání. 

Dovolím si na závěr tohoto svého úvodního příspěvku poděkovat upřímně všem, kteří se 
jakkoliv podílíte na rozvoji naší obce a vytváříte dobré vztahy mezi sebou! Velmi si toho cením. 
Má to smysl, zvlášť nyní.
Přeji Vám všem hodně zdraví, optimismu, malých radostí a stálý úsměv na tváři. 
Krásné Vánoční svátky a dobré vykročení s nadějí v lepší čas do nového roku.

  Vaše starostka Kateřina Jandová



Výklecký zpravodaj  |  2020 strana 3

Vážení spoluobčané,

rok 2020 se blíží ke svému konci a možná hodně z nás si přeje, aby už byl za námi, 
protože opravdu „stál za to“. Asi pro každého to byl rok plný zvratů, překvapení a no-
vých situací, kterým jsme museli čelit. A tak se člověk neubrání úvahám na téma – co se 
to děje a proč? Vyhledala jsem si tedy slavná a známa proroctví, abych zjistila, jak měl 
podle nich vypadat rok 2020. A našla jsem toto: Nostradamus předpověděl velký váleč-
ný konflikt pro rok 2020, kdy dojde k velké ztrátě lidských životů a také k obrovským 
materiálním škodám. Konflikt prý bude způsoben náboženským fundamentalismem 
v určitých částech světa. Bude docházet k nárůstu teroristických útoků, které vyvolají 
mezinárodní konflikt. Prorok také předpovídal, že v roce 2020 uvidíme „stoupání vod 
a kolaps pod nimi“. V důsledku klimatických změn bude stoupat počet hurikánů. Ně-
které evropské země zažijí v průběhu roku silné povodně.

Baba Vanga (již zesnulá bulharská nevidomá věštkyně, které se přezdívá Nostrada-
mus v sukni), předpověděla, že starý kontinent čeká v roce 2020 naprostá zkáza. Islám-
ští extremisté prý rozpoutají totální válku, při které použijí chemické zbraně a vyvraždí 
miliony lidí. 

Pražská Sibyla, jak se věštkyni často přezdívalo, předpověděla i příchod epidemie, 
které se nevyhne žádný z obyvatel Prahy. Ta by měla propuknout v druhé polovině roku 
2020 a ponese sebou kromě smrti i velké utrpení pro všechny, kteří budou zasaženi.

Psychotronička Jeane Dixonová , která se narodila v roce 1904, předpověděla doslo-
va Armagedon. Tvrdila, že v roce 2020 planetu zničí strašlivá válka s katastrofickými 
následky. 

Ufffff… Takže nakonec to nebyl tak špatný rok, nemyslíte? A  co teprve, když se 
podíváme kolem sebe a opravdu si všimneme toho, co se změnilo k lepšímu. O tom se 
ostatně dočtete na stránkách našeho zpravodaje. A co jsem si tedy z toho všeho vzala já 
a možná to bude povzbudivé i pro vás? Žádné katastrofické scénáře se nekonají. Doba 
je sice trochu složitější, scházíme se méně, některé společné akce jsme museli oželet, ale 
to je asi tak všechno. Možná by v této souvislosti bylo vhodné podívat se kolem sebe 
a snažit se o zlepšení podmínek tam, kde žijeme. Z tohoto pohledu je nutno ocenit akci 
úklidu okolí lomu, na níž se mnozí z vás podíleli. Čisté prostředí je jistě vizitkou všech 
obyvatel obce navzdory nejasným poměrům pozemkového vlastnictví v dané lokalitě. 
A když už hovoříme o životních podmínkách, nemohu si na závěr odpustit jednu po-
známku. Žijeme nejen v době covidové, ale nyní i v období topném. Měli bychom mít 
na paměti, že koronavirus vykouřit nelze, ale sousedy ano! A to by se snad, při troše 
dobré vůle, vyřešit dalo. Stačí jen chtít. 

Na závěr si dovolím popřát vám krásné vánoční svátky prožité v kruhu vašich blíz-
kých a do dalšího roku čistší ovzduší, ohleduplné spoluobčany, optimistický pohled do 
budoucnosti a samozřejmě hlavně pevné zdraví.

Marie Mifková, místostarostka

Slovo místostarostky…
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INFORMACE O DOTACÍCH, KTERÉ SE V ROCE 2020 PODAŘILO PRO OBEC ZÍSKAT
Tak, jak jsme si předsevzali i na začátku našeho funkčního volebního období, snažíme se 

v maximální míře využívat nabídky dotačních titulů od různých poskytovatelů.
Rozpočet naší obce není nafukovací, patříme k vesnicím, které nehospodaří s nikterak vysoký-

mi částkami, a na spoustu investičních projektů bychom bez dotace nedosáhli. Navíc situace v roce 
2020 nebyla, co se týče rozpočtového určení daní pro obce nikterak příznivá a došlo k poklesu 
příjmů. Predikce pro rok 2021 neslibuje žádné výrazné zlepšení, spíše naopak.

Obec Výkleky byla v roce 2020 úspěšná ve všech podaných žádostech o dotační tituly.  
Pro lepší informovanost všech spoluobčanů si dovolím jednotlivé dotace blíže specifikovat.
1. Nejdůležitější žádostí o dotaci, kterou jsme v letošním roce podávali, byla žádost o po-
skytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí na výstavku splaškové 
kanalizace a ČOV v obci Výkleky. – žádost byla podána na konci ledna 2020 a v červenci jsme 
obdrželi Rozhodnutí SFŽP –obec získá na tuto akci finanční prostředky ve výši 21 359 636,03 Kč 
(výše dotace činí 63,75 % z celkových nákladů). – Nejedná se o konečná čísla, vše bude záležet 
na ceně, kterou vysoutěžíme v elektronické veřejné soutěži, která právě nyní probíhá.
2. Poskytnutí dotace Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2020 – podpora bu-
dování infrastruktury obce – akce Obnova konstrukce krovu klubovny ve Výklekách – Olo-
moucký kraj finančně přispěl na tuto akci částkou 250 000 Kč. – V průběhu realizace obnovy 
klubovny bylo zjištěno, že konstrukce krovu na klubovně je v havarijním stavu. Proto jsme se 
rozhodli urychleně jednat, získali jsme povolení stavebního úřadu a podali žádost o dotaci. Tato 
byla úspěšná a na konci června byla obnova konstrukce krovu včetně nové krytiny a klempíř-
ských prací dokončena. 
3. Poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj v programu Podpora územně pláno-
vacích činností obcí – MMR přispělo na pořízení nového Územního plánu obce Výkleky 80 
% z celkových nákladů – částkou 217 800 Kč. – Na začátku listopadu byl na Magistrátu Přerov 
odevzdán Návrh nového ÚP pro obec, který nyní bude připomínkován dotčenými orgány. Ve-
řejné projednávání nového ÚP proběhne v roce 2021.
4. Poskytnutí dotace Olomouckého kraje z Programu na podporu pořízení drobného ma-
jetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 – Olomoucký kraj finančně přispěje 
částkou 35 000 Kč a bude pořízen dataprojektor do Společenského domu – klubovny včetně 
promítacího plátna.
5. Poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu Podpora obnovy kulturního zázemí 
v investiční oblasti v Olomouckém kraji v roce 2020 – Olomoucký kraj finančně přispěje část-
kou 55 000 Kč na pořízení nové kuchyňské linky včetně spotřebičů do Společenského domu 
– klubovny ve Výklekách.
6. Poskytnutí dotace Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2020 – dotace na 
pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH 
– Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 17 000Kč na pořízení motorové pily včetně příslu-
šenství pro zásahovou jednotku hasičů, zbývající částku 16 000 přidala obec Výkleky. – Dále byli 
3 členové zásahové jednotky odborně proškoleni pro práci s motorovou pilou a obec Výkleky na 
toto školení přispěla částkou 12 000 Kč.

Informace z obce
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Souhrn informací týkajících se výstavby 
splaškové kanalizace a ČOV

Jelikož opakování je matka moudrosti a informací na toto téma není nikdy dost, 
rozhodla jsem se i zde, v tomto zpravodaji uvést a zopakovat informace, které každá 
domácnost obdržela během listopadu 2020. 

Nejdůležitější informací je to, že obec na konci července 2020 obdržela Roz-
hodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí. 

Procentuálně se jedná o 63,75 % z celkových nákladů. Zbývající náklady budou 
hrazeny z rozpočtu obce – respektive obec si musí vzít úvěr na pokrytí těchto nákla-
dů. Podotýkám, že doby, kdy dotace činili mnohem více – třeba i 95 % z celkových 
nákladů jsou již nenávratně pryč a bývalé vedení obce v tomto takzvaně zaspalo dobu. 

Mnozí z Vás se mě často ptají, jakou částku bude muset každá domácnost zaplatit 
za kanalizační přípojku. Nejsem v současné chvíli schopná relevantně na tuto otázku 
odpovědět, vše bude záležet na ceně, kterou vysoutěžíme v právě probíhající elektro-
nické soutěži. Po stanovení přesné ceny za dílo a po podpisu Smlouvy o dílo bude 
částka tzv. spoluúčasti přesně vypočtena. 

Realizaci domovní části kanalizační přípojky a náklady na vybudování domovní 
části kanalizační přípojky včetně jejího připojení na elektřinu si ponese každý sám. 
Na vysvětlení uvádím, že domovní částí kanalizační přípojky se rozumí připojení od 
jednotlivých zdrojů odpadní vody v nemovitosti – WC, koupelna, kuchyň… až po 
samotnou akumulační šachtu osazenou čerpadlem. Od akumulační šachty dále se 
jedná o tzv. veřejnou část kanalizační přípojky.

Připomínám také, že dešťové vody musí být odvedeny od nemovitosti samostatně 
a nelze je míchat se splaškovou odpadní vodou. 

V informačních letácích, které jste všichni obdrželi, je uvedeno, že každá nemo-
vitost musí mít zpracovanou projektovou dokumentaci domovní části kanalizační 
přípojky.  Obec Výkleky nabídla majitelům nemovitostí možnost hromadného zpra-
cování projektové dokumentace domovních částí kanalizačních přípojek. Mnozí 
z Vás si již vyplněné evidenční listy na obecním úřadu odevzdali, ale mnozí ještě ne. 
Termín na odevzdání je do konce roku 2020. Připomínám, že nemovitost bez zpraco-
vané projektové dokumentace na soukromou část domovní přípojky nebude osazena 
akumulační šachtou s čerpadlem, a  tudíž nebude umožněno napojit se na veřejný 
kanalizační řád. Prosím, neberte věc na lehkou váhu a rozhodněte se, zda tuto mož-
nost využijete. Nikomu ji nenutím, někdo může mít v rodině projektanta, který mu 
projekt včetně podání na stavebním úřadě zajistí. Byla bych ale velmi nerada, kdyby 
ve chvíli, kdy začne jít takzvaně do tuhého a stavba bude již v plném proudu se zača-
lo zjišťovat, že projektové dokumentace k domovním částem kanalizačních přípojek 
nejsou u některých nemovitostí zpracovány.
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Souhrn informací týkajících se výstavby 
splaškové kanalizace a ČOV

Pokračování ze strany 5

Mnozí z Vás se mě také ptají, zda se musí na veřejnou kanalizaci připojit. Nemusí, 
nikdo nikoho nenutí, jen důrazně upozorňuji, že je třeba brát na zřetel to, že po do-
končení celého díla bude obec odevzdávat seznam připojených nemovitostí. Přísluš-
ný kontrolní orgán si již sám vyselektuje nemovitosti nepřipojené a s nimi poté zahájí 
řízení ve věci nakládání se splaškovými vodami. Bude již na zodpovědnosti každého 
takového majitele nemovitosti, jak si toto obhájí a jak prokáže, že s odpadními voda-
mi nakládá. Důležité je také upozornit na to, že pokud se nyní při výstavbě veřejné-
ho kanalizačního řádu rozhodnete se nepřipojit a potom v budoucnu po dokončení 
stavby změníte názor, tak veškeré náklady na připojení půjdou za vámi. 

Věřte mi, že ani já nejsem z této stavby nadšená, jedná se o velké dílo, velký zásah 
do chodu celé obce a realizace přinese mnoho nekomfortních omezení, kdy každý 
z nás pocítí následky stavebního ruchu, výkopových a terénních prací. 

Je ale potřeba si uvědomit, že žijeme v moderní době, v 21. století a že je tře-
ba přemýšlet do budoucna, myslet na životní prostředí a na ochranu povrchových 
a podzemních vod. 

Mnozí z Vás by v  tuto chvíli oponovali, že u nás v obci se snažíme udělat pro 
toto maximum a přitom nám městys Velký Újezd v pravidelných intervalech pou-
ští protékajícím potokem své splašky, protože nemají odkanalizování určitých částí 
městyse dořešeno. Chci Vás ale ubezpečit, že věc jsem se již mnohokrát se starostou 
městyse snažila vyřešit, bohužel prozatím neúspěšně. Nyní přichází čas, kdy bude 
nutná intervence příslušných kontrolních orgánů životního prostředí. Nejedná se 
o věc příjemnou, ale bohužel nezbytnou. Nelze připustit, abychom my jako obec měli 
problematiku nakládání s odpadními vodami vyřešenu, stálo nás to nemalé peníze 
a městys nad námi to neřešil a tuto problematiku ignoroval.

Závěrem chci každého z  Vás požádat, pokud máte nějaký dotaz, něco nevíte, 
není Vám něco jasné, prosím zavolejte, napište, nebo přijďte v úředních hodinách 
na obecní úřad. Ráda Vám vše vysvětlím, co nebudu vědět, zkonzultuji s projektanty. 
Nikdo nikomu hlavu neutrhne, lépe je se zeptat dvakrát, než poté tvrdit, že jste něco 
nevěděli, nebo Vám to někdo neřekl. Vždy se dá najít vhodné řešení. Bohužel nelze 
nyní minimálně do konce roku uspořádat schůzi na toto téma.

Věřím, že tuto stavbu společně zvládneme i na úkor určitých ústupků, omezení 
a nepohodlí. Bude to ale ještě dlouhá cesta…         

Kateřina Jandová, starostka obce
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SDH Výkleky

Rok 2020 začal lednovou výroční valnou hromadou, na které proběhla největší změna. 
A to volba nového starosty, respektive starostky sboru, kterou se stala Markéta Indráková 
Zdařilová. Místostarostou pak byl nově zvolen Stanislav Müller. Zbytek výboru zůstal ve 
větší části beze změny.

V únoru se pak za účasti členů SDH a dětí konalo tradiční vodění medvěda. 
Další akce nám zbrzdil koronavirus a nikdo zatím netušil, že tato situace nám zasáhne do 

celé sezóny. Na jaře jsme uskutečnili pouze sběr železa a byly dokončeny opravy na našem 
automobilu tranzit. Celosezónní hasičské ligové závody dospělých i dětí byly zrušeny. Až od 
půlky května se začaly konat alespoň pravidelné tréninky družstva dětí.

V létě jsme uspořádali dvě sportovní a kulturní akce. První se konala na začátku srpna 
a to bylo sportovní odpoledne, ve kterém se družstvo mužů utkalo v malé kopané s další-
mi družstvy z našeho okrsku. Z okolí dojeli muži ze Staměřic a z Oseku nad Bečvou, které 
naši chlapi porazili a získali tak první místo. Večer se pak konala hudební zábava s kapelou 
Golden Hits. Akce s fotbalem měla veliký úspěch a v příštích letech se pokusíme z ní udělat 
tradici.

Další akce byla poslední srpnovou sobotu a byla určená pro naše nejmladší. Po letním 
trénování jsme chtěli, aby děti předvedly své dovednosti a ukázaly se rodičům a spoluob-
čanům. Pozvali jsme na náš malý tréninkový turnaj i družstva z okolí. Za mladší dorazily 
Staměřice a za starší Bohuslávky. Pro děti byl připravený požární útok a štafeta dvojic. Byl 
to boj, ale radost a první místo zůstalo na domácí půdě, naše děti vyhrály tento miniturnaj 
a porazily kamarády ze Staměřic. Za starší bylo pouze družstvo z Bohuslávek a tak byl vítěz 
jasný. Celý den byla dětem k dispozici výtvarná dílnička, sportovní hry a večer se konala 
noční stezka a  dětská diskotéka. Počasí nám celkem přálo, hlavně že nepršelo, což se na 
hasičských akcích často stává.

V září se konaly první a bohužel i poslední dětské závody, kterých se zúčastnilo naše 
družstvo mladých hasičů a to II. kolo hry Plamen. (Soutěž Plamen má dvě kola – první část 

je podzimní závod požár-
ní všestrannosti a druhou 
částí je letní požární útok 
a štafety.) V sobotu jsme 
vyjeli na stadion do Hra-
nic, kde nás čekaly štafe-
ty dvojic a  štafeta 4×60 
m s  překážkami a  pak 
v  Soběchlebech požární 
útok. Celkové umístě-
ní se počítá dohromady 
i  s  branným závodem 
(tam jsme skončili na 14. 
místě, takže jsme celkově 
žádný zázrak nečekali). 
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Děti konečně i na závodech ukázaly, co v nich je a štafety i požární útok se jim vydařily. Na 
výsledky jsme si museli počkat několik dní, stálo to za to. Z celkového počtu 17 družstev se 
SDH Výkleky umístil na krásném pátém místě. Radost byla obrovská.

Dál probíhala příprava na závod požární všestrannosti, který byl ale nakonec zrušený.
V  podzimním čase se místo klasické pohárové soutěže začalo opravovat a  vylepšovat 

hřiště na areále pro další sezony.
Výjezdová jednotka byla letos materiálně doplněna o motorovou pilu. Finančně se na ní 

podílela obec Výkleky a Olomoucký kraj. Na tuto pilu byli také proškoleni 3 členové zásaho-
vé jednotky. Proběhl také kurz strojníků, kterého se zúčastnili 2 členové zásahové jednotky.

Během letošního roku se naše zásahová jednotka zúčastnila tří výjezdů. Dvakrát šlo 
o požár lesa v okolí Švrčova a na konci září šlo o déletrvající zásah při požáru štěpky na 
Kozlově. Naši hasiči zajišťovali doplňování vody z místního lomu do hasičských cisteren.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat obecnímu úřadu Výkleky za finanční podporu.
Přejeme všem krásný předvánoční čas bez hořících adventních věnců, vánočních strom-

ků a záclon a těšíme se na Vás při nějaké další sportovní nebo kulturní akci.
Markéta Indráková Zdařilová, starostka SDH

Michaela Zdařilová, vedoucí mládeže

Tradiční vodění medvěda
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Jak už bývá skoro kaž-
doroční tradicí naší obce 
Výkleky, tak i  letošní kul-
turní rok byl zahájen „Ví-
táním občánků“. V  roce 
2020 jsme přivítali tři nové 
občánky naší obce. Na rea-
lizaci doprovodného prog- 
ramu se podílely děti z naší 
obce a  ZUŠ Žerotín Olo-
mouc s  pobočkou ve Vel-
kém Újezdě.

Z  důvodů obnovy klubovny nemohl být realizován Maškarní karneval pro děti ani 
Obecní ples.

O to více jsme se všichni těšili na Velikonoční jarmark, který se měl konat v prostorách 
letního areálu Výkleky. Bohužel na jaře vstoupila do našich životů epidemie COVID 19, jež 
přinesla řadu vládních opatření, která nám nedovolila akci zrealizovat a ani neproběhla ani 
následující chystající se akce – Čarodějnické rejdění a Obecní výlet.

Jelikož jsme nemohli tyto akce uskutečnit, rozhodli jsme se pro děti v naší obci již ošize-
né o společné prožívání chvil připravit alespoň Velikonoční balíčky se sladkostmi, Travňá-
kem a přáním krásných svátků. Též se podařilo zrealizovat Klepačování v době velikonoč-
ních svátků, které probíhalo z balkónů a zahrad. Také jsme připravili a roznesli balíčky ke 
Dni dětí, které jinak děti dostávají na Hodovém odpoledni.

Pozvolné rozvolňování opatření nám umožnilo alespoň zrealizovat Cyk-
lovýlet. Počasí nám přálo, a jelikož všichni podali výkon hodný mistra, tak na 
nás v areálu čekalo občerstvení. Všichni jsme si po dlouhé době užili spoustu 
společné zábavy.

V červnu se uskutečnila mše svatá v kapličce sv. Antonína Paduánského. Mši svatou za 
občany z Výklek odsloužil pan farář František Foltýn.

Další akcí, která v letošním roce proběhla, sice se zpožděním, a tak to měla i v názvu, byly 
„Hody se zpožděním a dětský den“. Počasí se na 
nás tentokrát mračilo a vypadalo to všelijak, ale na-
konec se vše obrátilo a  odpoledne se vydařilo ke 
spokojenosti všech zúčastněných. Celé odpoledne 
provázely netradiční soutěže pro děti na travnaté 
ploše areálu a v průběhu odpoledne dorazily dvě 
profesionální hasičská záchranná vozidla z Lipníku 
nad Bečvou. Děkujeme p. Andělovi za organizaci 
možnosti ukázky profesionální techniky.

Kultura v naší obci 2020 aneb Další rok je pryč…

cyklcyklovýletvýlet
VÝKLEKYVÝKLEKY

 22        22

Obec Výkleky a Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky 

zvou srdečně všechny do letního areálu 

v sobotu 18. července 2020 od 14.00 hodin na

Program:   taneční vystoupení dětí 
   vystoupení reprezentantky ČR na inline bruslích
   vystoupení orientálních tanečnic 
  Program pro děti – stanoviště se zábavnými úkoly a soutěžemi

 zajištěno bohaté občerstvení, tombola

Od 18.00 hodin zahraje k tanci a poslechu country kapela Dallas

se zpožděním

                                       

 

Hodové odpoledne
a dětský den



Výklecký zpravodaj  |  2020strana 10

Poslední akcí v tomto roce plném nečekaných zvratů byla Drakiáda, při které nám letos 
dokonce i foukal vítr a krásně svítilo sluníčko. Po úspěšném absolvování leteckého výcviku 
jsme se u  ohniště odměnili buřty, napečenými dobrotami, čajem a svařeným vínem (samo-
zřejmě jenom dospělí).

Bohužel také podzim přinesl řadu omezení souvisejících s epidemii COVID 19 a plá-
nované akce, jako například Lampionový průvod a  Slavnostní otevření Společenského 
domu – klubovny, nemohly proběhnout. Také rozsvícení vánočních stromečků u obecního 
úřadu a kaple sv. Antonína Paduánského, proběhlo bez účasti občanů. Občané obce si mohli, 
alespoň poslechnout koledy a zdravici starostky obce z místního rozhlasu.

Místo každoroční Mikulášské nadílky, která je u nás spojena s rozsvěcováním vánoční-
ho stromečku, byly adventní kalendáře místním dětem doručeny přímo domů, aby si i letos 
mohly otvírat každý den okénka a odpočítávat dny do Štědrého dne. 

Pevně věříme, že alespoň Adventní koncert a Vánoční procházka, se nakonec budou 
moct uskutečnit.

S velkým očekáváním vyhlížíme rok 2021 a doufáme, že se všechno pomalu a jistě bude 
vracet do starých kolejí.

Za Komisi pro kulturu a rozvoj obce Výkleky bych chtěla Vám všem, kteří jste pomohli 
s realizací jakékoliv akce, která v  letošním roce proběhla, ať už napečením, přispěním do 
tomboly, drobnou či větší pomocí upřímně poděkovat. Také děkuji za to, že jste nás v hoj-
ném počtu přicházeli podporovat.  

A též bych Vám z celého srdce v této nelehké době chtěla popřát hlavně pevné zdraví 
a spoustu optimismu.

Mgr. Hana Kováříková, předseda Komise pro Kulturu a rozvoj obce Výkleky

 

 

 

   

                               Komise pro kulturu a rozvoj obce 
    Výkleky Vám přeje 
                    

                                                                      KKrráássnnéé  pprroožžiittíí  VVáánnooččnníícchh  

                    ssvvááttkkůů  aa  hhooddnněě  ššttěěssttíí  
                                                                                aa  zzddrraavvíí  vv  rrooccee  22002211..  
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Mateřská škola Výkleky v roce 2020

Vážení občané Výklek,
od září 2020 má Mateřská škola „U soviček“ nové vedení, které bych Vám ráda touto 

cestou představila a seznámila Vás částečně i s naší prací a dalšími plány. 
Jmenuji se Lenka Trávníková a  jsem novou ředitelkou mateřské školy ve Výklekách. 

Mým cílem a přáním je vybudování předškolního zařízení, které poskytne dětem komplexní 
přístup, bude respektovat jejich individualitu a podpoří v rozvoji všech oblastí, které k vý-
chově a vzdělávání v předškolním věku patří. Současně bych ale ráda nabídla i něco navíc 
v podobě kreativních i vzdělávacích aktivit, které budou dětem motivací a položí základ pro 
jejich další cestu. Osobně považuji předškolní vzdělávání za stěžejní a nejdůležitější v životě 
dítěte, kdy v tomto období dochází k rozvoji většiny dovedností a schopností. A to je potřeba 
maximálně podpořit. Ráda bych, abychom ve Vaší obci vytvořili pro děti kvalitní, moderní 
a bezpečné zázemí, které pro ně bude tím nejlepším startem do života a na které budou rády 
vzpomínat.

Hlavním pedagogem třídy mateřské školy je Bc. Veronika Bubelová. Kvalifikovaná, 
empatická a  pro svou práci zapálená paní učitelka, pod jejímž vedením děti od počátku 
školního roku udělaly obrovský pokrok. Pracuje s dětmi velmi efektivně, pečlivě a mimo 
hlavní proud vzdělávání vede aktivity předškolní přípravy a logopedie. Individuálně pracuje 
s každým dítětem a podporuje jeho rozvoj a schopnosti. Velmi intenzivně se věnuje našim 
předškolákům. Neustále hledá nové možnosti a metody výuky a pracuje na vlastním sebe-
vzdělávání. Neméně důležitou kolegyní je Jana Kamarádová, která pracuje na pozici chůvy 
s dětmi mladšího věku a vede celou třídu v oblasti výtvarných aktivit a dětské jógy. Posled-
ním nezbytným článkem je naše hospodyňka Michaela Granicová, která se stará o pořádek 
všech prostor mateřské školy a  současně nám připravuje úžasné svačinky, vydává obědy 
a pečuje o zázemí třídy, ložnice a školní jídelny. 

Byť jsme jednotřídní mateřská škola, v rámci hlavních aktivit pracujeme s dětmi sku-
pinově dle věku a jejich možností, abychom maximálně podpořili jejich rozvoj. A naopak 
v rámci vhodných činností podporujeme společné aktivity, které upevňují vztahy mezi star-
šími a mladšími dětmi, vedou je k pomoci, respektu a ohleduplnosti. 

Kromě výtvarných aktivit, lekcí dětské jógy, předškolní přípravy a  logo hrátek se vě-
nujeme pravidelně aktivitám v anglickém jazyce. Chceme podpořit možnost seznámení se 
s cizím jazykem hravou formou již v předškolním věku, neboť ten bude nezbytnou součástí 
jejich dalšího vzdělávání. Aktuálně jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem a kaž-
dý měsíc navštěvujeme místní knihovnu. V této pro nás složité době nemáme moc možností 
vyrážet na výlety, proto se snažíme zpestřit čas v mateřské škole dalšími aktivitami. Máme za 
sebou malování s malířem, kdy jsme si vyzkoušeli techniky v duchu kreseb Miloše Nesvad-
by, užili jsme si Halloweenský rej masek a pobavili se při workshopu deskových her. I v mě-
síci prosinci plánujeme spoustu dalších aktivit od pečení perníčků, přes tvořivé dílničky aj. 
Věříme, že jako každý rok nepřijdeme o lyžařský a plavecký kurz. 

I  samotné prostory mateřské školy prošly prvními úpravami a obměnou a plánujeme 
další změny, aby se z naší školky stalo vkusné a moderní prostředí, které nejen splňuje ne-
zbytné bezpečnostní předpisy, ale je pro děti i jejich rodiče zázemím, ve kterém se cítí dobře. 
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V tomto bych chtěla velmi poděkovat za maximální podporu vedení obce, protože „kde je 
vůle, tam je cesta!“

Přestože já i kolegyně nejsme místní, Vaši obec jsme si rychle oblíbili. Velmi rádi vyrá-
žíme na procházky do okolí mateřské školy, hrajeme hry v místním areálu, ale baví nás to 
i na naší školní zahradě. V zimních měsících budeme pravidelně chodit cvičit a sportovat 
do nové klubovny a moc za tuto možnost děkujeme. Využili jsme také možnost vánočního 
focení v místním fotografickém ateliéru a děkujeme za nabídku návštěvy stolařské dílny, kte-
rá skvěle zapadá do našeho konceptu rozvoje a podpory polytechnického vzdělávání. Brzy 
využijeme. Nyní aktivně pracujeme na nových webových stránkách, kde budete mít do bu-
doucna možnost sledovat aktuální život v naší mateřské škole a získáte i potřebné informace.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za milé a  vstřícné prostředí a  dovolte mi popřát 
všem obyvatelům obce Výkleky klidné prožití vánočních svátků, pozitivní mysl a do nového 
roku pevné zdraví, štěstí a lásku.

Lenka Trávníková, ředitelka MŠ
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Letos uplynulo 100 let od založení knihovny ve Výklekách
Ráda bych proto krátce připomněla něco z historie. Knihovna zahájila svůj provoz v r. 

1920 v jedné z místností obecné školy. První knihy nakoupili členové knihovní rady a to pan 
Inocenc Klein a František Calábek. Na čas byla knihovna přemístěna do zrušeného hostince 
u Dokoupilů, kde knihy půjčovala Jarmila Nádvorníková a Ludmila Hajtlová. V roce 1967, 
kdy už byla knihovna zpět v budově školy, se jí ujal Augustýn Holčák, který spolu s Jarmilou 
Dvořákovou dali knihovnu do pořádku. Knihovna se stala jediným kulturním střediskem 
v obci. V roce 1975 byl knihovně propůjčen titul “Vzorná lidová knihovna Výkleky“. Počet 
výpůjček překročil 7000 knih ročně, knihovnu navštěvovalo 40% obyvatel obce. V r. 1979 
po smrti A. Holčáka převzala knihovnu se 160 čtenáři Vlasta Kubajurová. V r. 1988 je opět 
knihovna mezi vyznamenanými. V roce 1991 bylo zavedeno vybírání půjčovného 20,-Kč 
a počet čtenářů klesl na 45. Po Vlastě Kubajurové knihovnu v r. 1994 převzala Dita Dostalí-
ková, v r. 1996 Jana Petrovská ml. a v r. 1998 Jana Petrovská st., která se o knihovnu starala 
až do r. 2014.

V současné době má knihovna 19 čtenářů z toho 3 děti. Počet čtenářů se mírně zvýšil 
i přesto, že knihovna byla necelé 3 měsíce zavřená v důsledku opatření vlády proti šíření 
Covid 19.

Dohromady si čtenáři půjčili 313 titulů – dospělí 299 knih, děti 14. Celková návštěvnost 
v tomto roce činila 123 návštěvníků. Knihovní fond byl z obecního rozpočtu doplněn ná-
kupem 17 nových knih, v celkové výši 4 930 Kč. Po vyřazení několika opotřebených knih si 
stále čtenáři mohou vybrat z 2438 titulů. 

Ráda bych tentokrát při příležitosti 100. výročí založení knihovny vyhlásila i  čtenáře 
roku, kterou se stala Antonie Kovaříková s 56 přečtenými knihami za tento rok. Blahopřeji.

Knihovna prošla v lednu velkou změnou. Obec Výkleky s pomocí dotace ve výši 15 000 
Kč od Olomouckého kraje z Programu podpory obnovy drobného majetku celou knihovnu 
rekonstruovala. Došlo k výměně všech knihovních regálů, pořízen byl nový pracovní stůl, 
koberce. V rámci zachování alespoň něčeho z původního zařízení, byla přečalouněná pů-
vodní křesla.

V  březnu se tentokrát neuskutečnilo z  důvodu 
uzavření knihovny již tradiční kvízové odpoledne 
pro nejmenší, ale i malé a velké školáky. 

Děkuji všem 
stávajícím čtenářům 

za podporu místní 
knihovny a v příštím 

roce by mě potěšil 
větší nárůst počtu 

i dětských čtenářů.
Knihovnice

Jitka Bednárská

Knihovna „stoletá“
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Lom ve Výklekách je krásným místem odpočinku, zábavy a koupání pro spoustu lidí. 
Bohužel po hlavní sezóně zde zůstává velký problém - všude se povalují odpadky, přetékají 
koše. Obec Výkleky se rozhodla, navzdory tomu, že nevlastní ani metr čtverečný pozemků, 
kde je parkoviště a přístupová plocha k vodě to takto nenechat.  Uspořádali jsme akci, při 
které měla široká veřejnost možnost se do úklidu zapojit. U vjezdu na parkoviště byla umís-
těna krabice s čistými pytli a rukavicemi, zaplněné pytle se shromažďovaly za unimobuňkou 
u vjezdu a obec poté na své náklady zajistila jejich odvoz a likvidaci. 

Fotografie zachycuje ,,úklidový úspěch“ Chtěla bych velmi poděkovat všem, kteří se do 
akce zapojili, byla jsem překvapena, samozřejmě příjemně a jsem za to moc ráda. Je vidět, že 
mezi námi žijí stále tací, kterým ochrana životního prostředí není lhostejná. 

Bohužel je ale taky mnoho těch, kterým je to jedno a zcela bezelstně kolem sebe trousí 
odpadky a ještě jim to připadá vtipné.  Byla bych ráda, kdyby stav v jakém je lom nyní, ales-
poň chvíli vydržel, bohužel si ale myslím, že toto mé přání nebude splněno. 

S dovolením naší obyvatelky, slečny Pavlíny Kopečné vkládám zkopírovanou část jejího 
příspěvku na Facebook, který zcela vystihuje i moje pocity a myšlenky. 

,,Vidím tady krásné fotky z vašich podzimních výletů. 
My jsme dnes pod barevným listím nasbíraly 7 plných pyt-
lů bordelu. Přispěly jsme tak svým časem k podzimní vý-
zvě starostky Výklek, aby si hlavně lidé, kteří do lomu jezdí 
odjinud, po sobě uklidili. Fotky dokumentují léto 2020, 
a jak si jej u nás ve Výklekách Češi užili. Za každý papírek, 
lahev od sodovky, piva nebo sektu, je mi blivno a pokud 
bych ho já upustila mimo koš/popelnici, propadla bych se 
hanbou. Jen na to pomyslím, stydím se. Přijíždíte sem na 
den, víkend někdy i týden a více, vykoupat se v našem krás-
ném lomě, užít si slunce a vodu. Potkáváme se v hospodě 
i v obchodě, jste samé ach, och, my vám tak závidíme, že tu 
žijete. My jsme rádi, že se vám tu líbí, ale i tak jste schop-
ní koupit si u  nás v  obchodě věci 
a obaly od nich hodit/nechat v lese, 
kde stanujete nebo se procházíte. 
Od alkoholu, přes vody, kelímky, 
plechovky, obaly od všeho možné-
ho, po gumová lehátka, trenýrky, 
vlhčené ubrousky i pneumatiky. Za 
krátkou chvíli vygenerujete tolik 
odpadu. V lomu se přes léto pravi-
delně vyváží popelnice a odpadkové 
koše a stejně musíme my, Vyklečáci 
na podzim zažívat tohle.“ 

Akce: Úklid přírody v okolí lomu Výkleky



Výklecký zpravodaj  |  2020 strana 15

Něco málo z historie obce objektivem fotoaparátu

Paní starostka z Výklek mě požádala, zda bych mohla napsat nějaký příspěvek do zpra-
vodaje. Proto se o to pokusím. Jmenuji se Jana Hrubá a pocházím z Hluboček, kde mám stále 
zázemí, část rodiny a přátele. A přestože již 18 let žiji ve Výklekách, stále všechny obyvatele 
obce neznám, což možná někteří z vás také ne. Je to zřejmě dáno trochu i nynější uspěcha-
nou dobou. Dříve se i ve větších obcích znali lidé navzájem. Pár přátel jsem časem získala 
i ve Výklekách. A jak už to v seniorském věku bývá, když se nás sejde více, tak se vzpomíná 
nejen na různé příhody a zážitky z mládí, ale také na lidi, kteří jsou již také starší, nebo už 
bohužel nejsou mezi námi. A já, jako náplava jsem se v těch jménech vůbec neorientovala. 
Jednak těch stejných příjmení je tu více a jednak také mnoho obyvatel má, nebo mělo nějaké 
přezdívky. Proto jsem si řekla, když ty lidi 
neznám osobně, zkusím to přes jejich domy. 
I když nejsem žádný fotograf, asi před čtyř-
mi lety, v roce 2017, jsem si všechny domy 
vyfotila, postupně si k  jednotlivým popis-
ným číslům doplnila jména a časem v du-
chu ke jménům připojovala i obličej. A tak 
jsem si vytvořila takovou pomůcku.

Asi před dvěma lety jsem zjistila, že obec 
Výkleky už něco podobného má. V  roce 
1981 paní Libuše Kučerová, rodačka z Vý-
klek a fotografka spolu s panem Františkem 
Rakušanem, kronikářem, vytvořili fotogra-
fickou kroniku Výklek. Se svolením paní 
starostky jsem jednotlivé historické fotky 
naskenovala, k  nim přidala fotku součas-
nou a tento soubor jsem jí předala na obec.

Kdo by měl zájem si porovnat, jak se obec 
za těch 40 let změnila, může zajít s vlastním 
externím úložištěm na obecní úřad, paní sta-
rostka Vám soubor nakopíruje.  

Jana Hrubá, Výkleky 70

Závěrem tohoto příspěvku bych chtěla touto cestou vyzvat všechny vlastníky pozemků 
v okolí lomu, ty místní i ty přespolní: Prosím, pokuste se už konečně dohodnout, sjednotit, 
stanovte si znovu svého jednatele, který za Vás bude moci činit právní kroky. Byla bych ráda, 
kdyby se mezi Vámi našel jedinec, který by vzal otěže do rukou, oslovil všechny ostatní 
a převzal iniciativu. Vždyť takto to přece dál nejde, trpí obec, trpí její obyvatelé, celé léto si 
zde zcela bezelstně kempují naprosto cizí lidé na Vašich soukromých pozemcích, omladina 
z měst sem najíždí ve velkém, jsou hluční, alkohol a drogy jsou na denním pořádku a niko-
mu z Vás to nevadí. 

Kateřina Jandová
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Společenský dům – klubovna

S velkou radostí Vám představuji objekt bývalé klubovny, který v roce 2019 a 2020 prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí. Obnova klubovny ve Výklekách je u konce a velmi se vydařila.

Obec Výkleky má nyní k dispozici plnohodnotné moderní zázemí pro pořádání kultur-
ních, společenských a jiných akcí. Nově jsme objekt nazvali Společenský dům – klubovna. 

Celý proces nebyl nikterak lehkou záležitostí, po převzetí obce v listopadu 2018 jsme měli 
necelé dva měsíce na to, abychom nechali zpracovat projekt obnovy klubovny – vše se muselo 
připravit, tak, aby nebylo třeba stavební povolení, které již v červenci 2018 propadlo a nové 
by se nestihlo vyřídit do termínu podání žádosti o dotaci. Nový projekt řešil obnovu objektu 
s povolením tzv. na ohlášku, bez potřeby stavebního povolení. V červnu jsme se dozvěděli, že 
žádost o dotaci podaná v únoru 2019 byla úspěšná, začal se soutěžit dodavatel stavby a v září 
2019 byla obnova započata. Obnova objektu byla dokončena na konci září 2020. 

Během celého procesu se vyskytlo mnoho potíží a nečekaných překvapení, tak, jak už 
to u starých objektů bývá. Nebylo například počítáno s obnovou konstrukce krovu, pou-
ze s novou krytinou, bohužel ale po odkrytí původní krytiny bylo zjištěno, že její stav je 
natolik nevyhovující, že musí být krov celý kompletně nový. Na toto se podařilo získat od 
Olomouckého kraje 50% výdajů, částku 250 000 Kč. Na kuchyň i dataprojektor, který bude 
ještě pořízen také přispěl dotačními tituly Olomoucký kraj. Objekt je nyní v podstatě celý 

Malá fotoochutnávka Společenského domu – klubovny
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nový, včetně kuchyně, obou toalet, hromosvodu, původní venkovní sklad nyní bude sloužit 
jako vnitřní. 

Hlavní sál je opatřen vzduchotechnikou, podlahovým vytápěním a podařilo se v polo-
vině sálu zvýšit strop. 

Na webových stránkách obce Výkleky, v  záložce ,,Život v  obci – Společenský dům – 
klubovna je k nahlédnutí kalendář obsazenosti a informace o možnosti pronájmu objektu. 

Kateřina Jandová

V loňském roce byl na letní areál pořízen nový herní prvek, kolem kterého se v letošním 
roce na jaře realizovaly terénní úpravy. Plocha v okolí herního prvku byla osazena novými 
obrubníky, kolem plotu byl vysázen živý plot a po celé ploše kolem herního prvku dosypaná 
hlína a zaseta tráva.

V loňském roce byla též pokácena lípa u pizzerie, místo ní vysázena nová a kolem ní byly 
taktéž provedeny terénní úpravy s  vysetím nového travnatého porostu a  osazení novými 
obrubníky.

Z kmene lípy, která byla pokácena, se zhotovily 3 přírodní pařezové květináče, které jsou 
rozmístěny po obci. Jeden stojí na křižovatce, druhý je u obecního úřadu a třetí je umístěn

 u mostu při odbočení na Lazníčky. Tyto kmeny jsou celoročně osazovány květinami, 
nebo je v nich umístěna výzdoba dle ročního období.

V letošním roce se nám také podařilo zrealizovat skalku s trvalkami u prodejny smíše-
ného zboží Racek.  

Zeleň v naší obci 
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Cesta „Klčem“

Cesta „Klčem“ je starodávná zkratka mezi 
obcemi Svrčov a Výkleky. Kdysi lidem slou-
žila, pak sloužit přestala, zarostla a  zpustla. 
Když naše babička vzpomínala, že za své-
ho mládí si „v  Klču“ dávali tajné schůzky 
její rodiče, rozhodli jsme se s manželem, že 
zkusíme stezku obnovit. Počáteční nadšení 
trochu ochladlo pod návalem práce, která se 
při omezených časových možnostech zdála 
nekonečná. Ale postupně se cesta začala rý-
sovat, a to nás motivovalo nevzdat se. Přizná-
vám, že největší kus práce udělal manžel a za 
to mu patří můj velký dík. S obnovou stezky 
jsme začali s příchodem roku 2020 a svou ny-
nější podobu získala koncem letošního léta.

Stezka začíná odbočkou za domem č.p. 
30 ve Výklekách a poté, co mineme posled-
ní dům v této uličce, nás pěšinka kolem pole 
zavede ke košatému dubu. Pod jeho korunou 
je skromná lavička, která láká k posezení. Ze-
jména děti jistě ocení přírodní bunkr z divo-
kého chmele, který se nachází v bezprostřed-
ní blízkosti. 

Pozornému oku neunikne, že další úsek 
cesty vypadá poněkud starobyle. Úzká stez-
ka úvozem, který z jedné strany lemují letité 
bezové keře a z druhé strany vysoký břeh se 
vzrostlými stromy. Jejich mohutné větvě nám 
poskytnou stín na malou chvíli a poté se oci-
táme na prosluněné louce, po které sejdeme 
k  poslednímu úseku cesty. Ten vede podél 
potoka Kyjanka a na mě osobně působí tro-
chu zadumaně. Nezpevněná pěšinka kopí-
ruje meandrující potok a jeho klokotání nás 
možná pohladí po duši. Právě zde se nachází 
soutok potoků Kyjanka a Říka. Stezka končí 
u pískovcového kříže, který nám jemně při-
pomíná naše křesťanské kořeny.

Chodím tudy s dětmi velmi ráda. A co vy? 
Už víte, kam se vydáte na nedělní procházku?

Mgr. Kateřina Dvořáková
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Při pohledu vzhůru mnozí z Vás jistě v průběhu jarních a letních dní zaznamenali, že 
nad naší obcí občas zahlédnou rogalo, které pilotuje jeden z našich obyvatel, pan Rozumek.

Požádala jsem jej, jestli by nemohl na svých vzdušných cestách pořídit i pár snímků naší 
obce a on byl ochoten vyhovět. Nejsou to snímky profesionální, ale myslím, že spoustu z nás 
takto obec nezná a bude to pro ně zajímavé. 

Výkleky z ptačí perspektivy
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POPLATKY 2021
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu na rok 2021 a podmínky svozu
Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2021 činí:
 600 Kč/rok – fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
 600 Kč/rok –  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 

byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek je splatný do 31. 5. 2021.
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, 
který je mimo jiné i na poslední straně tohoto zpravodaje. 
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. 

Co nového v problematice svozu komunálních odpadů?
Každé sběrné místo bylo doplněno o zelený kontejner na směsné sklo. Stávající nevzhledné zvony byly 
vyřazeny. 
Po výrazném navýšení ceny za svoz odpadů ze strany svozové společnosti AVE bylo zastupitelstvo 
obce nuceno přistoupit k navýšení ročního poplatku za svoz komunálních odpadů. Hlavním důvodem 
navýšení celkové ceny za svoz ze strany svozové společnosti je výrazné zvýšení ceny za odvoz tzv. bio 
odpadu – hnědé kontejnery. K tomuto navýšení došlo od července 2020. V rámci snahy o snížení již 
tak dost vysoké ceny jsme navýšili každé sběrné místo o jeden hnědý kontejner a snížili četnost svozu 
na jednou v týdnu. 
Výpočet zdůvodnění navýšení ceny za svoz komunálních odpadů:
 Sazba poplatku od 1. 1. 2021 činí 600 Kč a je tvořena:
 a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
 b)  z částky 350 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komu-
nálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2020 na sběr a  svoz netříděného komunálního odpadu činily: 227969 Kč 
a byly rozúčtovány takto. Náklady 227969 Kč děleno 315 (283 počet osob s pobytem na území obce 
+ 32 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba) = 723,71 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 
1 písm. b) vyhlášky ve výši 350 Kč. 
Kontejnery na Bio odpad byly naposledy vyvezeny 30. 11. 2020 a uklizeny na zimní sezónu. Jejich 
svoz začne opětovně od dubna 2021, dle smlouvy se svozovou společností. Jeden BIO kontejner byl na 
zimní sezónu ponechán na sběrném místě u kaple a bude vyvážen nepravidelně na vyzvání. 

Místní poplatek za psa pro rok 2021
Výše poplatku na rok 2021 činí 50 Kč/rok za prvního psa a 100 Kč/rok za každého dalšího psa téhož 
držitele. Poplatek je splatný do 31. 5. 2021. Poplatek lze hradit v kanceláři OÚ Výkleky nebo bankov-
ním převodem na účet č. 29825831/0100, variabilní symbol je číslo popisné nebo číslo evidenční.

Platba za pitnou vodu a odečty vodoměrů
Cena za 1 m3 odebrané pitné vody v  roce 2020 je stanovena ve výši 35 Kč/ m3. Odečty vodoměrů 
budou provedeny začátkem ledna 2021 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 2021.



Sestava ptačích budek „Krakonošovo“ Posezení „Vyhlídka“ – děkuji panu Kozelkovi 
a paní Hrubé za obnovu posezení, které bylo letos v létě 

poškozeno vandaly

Terénní úpravy u pizzerie

Start Cyklovýletu 2020

Nově přemístěný radar na vjezdu do obce – děkuji panu 
Bednářovi za technické zajištění a přemístění radaru

Nově vybudovaný plot okolo dětského hřiště MŠ
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH, SPORTOVNÍCH 
AKCÍ V OBCI VÝKLEKY PRO ROK 2021

Datum Akce Pořádá

Leden 2021 Výroční valná hromada SDH Výkleky

Leden 2021 Vítání občánků Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
a rozvoj obce Výkleky

Únor 2021 Vepřové hody SDH Výkleky

Únor 2021 Vodění medvěda – Masopust SDH Výkleky

6. 3. 2021 Společenský večer obce Výkleky Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
a rozvoj obce Výkleky

7. 3. 2021 Dětský maškarní karneval Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
a rozvoj obce Výkleky

24. 3. 2021 Kvízové odpoledne pro děti Knihovna Obce Výkleky

20. – 21. 4. 2021 Velikonoční jarmark Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
a rozvoj obce Výkleky

30. 4. 2021 Čarodějnické rejdění Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
a rozvoj obce Výkleky

8. 5. 2021 Obecní výlet Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
a rozvoj obce Výkleky

12. 6. 2021 Hodové odpoledne a dětský den Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
a rozvoj obce Výkleky

26. 6. 2021 Cyklovýlet Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
a rozvoj obce Výkleky

Srpen 2021 Letní kino Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
a rozvoj obce Výkleky

25. 9. 2021 Drakiáda Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
a rozvoj obce Výkleky

30. 10. 2021 Lampionový průvod Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
a rozvoj obce Výkleky

27. 11. – 28. 11. 2021 Rozsvícení vánočního stromu  
a vánoční jarmark

Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
a rozvoj obce Výkleky

Prosinec 2021 Adventní koncert v kapli Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
a rozvoj obce Výkleky

27. 12. 2021 Vánoční procházka Obec Výkleky a Komise pro kulturu  
 rozvoj obce Výkleky

31. 12. 2021 Silvestr na areále SDH Výkleky
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Uvedené termíny mají pouze informační charakter a může dojít ke změně z organizačních či jiných důvodů 
nebo z důvodu nepříznivého počasí. V roce 2020 jsme se dostatečně přesvědčili o tom, že plánovat můžeme 
cokoliv, ale realita je úplně jiná a vládním nařízením a opatřením nemůžeme vzdorovat a musíme se jim při-
způsobit. Pevně věříme, že situace s epidemií Covid-19 bude vyvíjet v roce 2021 příznivě a budeme schopni 
pořádat kulturní, společenské a sportovní akce tak, jak jsme byli zvyklí, už se na to moc těšíme.




