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Spokojené a klidné Vánoce  
přesně podle Vašich představ  
a do nového roku 2022 
především pevné zdraví, 
radost ze života  
a mnoho osobních i pracovních úspěchů 

Vám přeje Obec Výkleky

Pf 2022

KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH SPORTOVNÍCH 
AKCÍ V OBCI VÝKLEKY PRO ROK 2022

Datum Akce Pořádá
Leden 2022 Vítání nových občánků Obec Výkleky a Komise pro 

kulturu a rozvoj obce Výkleky

2. 1. 2022 Vánoční vycházka Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

Únor 2022 Vodění medvěda – Masopust SDH Výkleky

Březen 2022 Vepřové hody SDH Výkleky

Březen 2022 Kvízové odpoledne pro děti Knihovna Obce Výkleky

5. 3. 2022 Společenský večer obce Výkleky Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

6. 3. 2022 Dětský maškarní karneval Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

2.–3. 4. 2022 Velikonoční jarmark Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

30. 4. 2022 Čarodějnické rejdění Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

Květen 2022 Obecní výlet (zájezd)
Cyklovýlet

Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

Květen 2022 Posezení na areále SDH Výkleky

Červen 2022 Stanování na areále SDH Výkleky

18. 6. 2022 Hodové odpoledne a dětský den Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

Červenec 2022 Hrátky na rybníku, fotbalový 
turnaj, letní zábava

SDH Výkleky

2. 7. 2022 Zahájení prázdnin spojené 
s promítáním filmu pro děti

Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

30. 7. 2022 Letní kino na areále Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

Srpen 2022 Ukončení prázdnin SDH Výkleky

Září 2022 Vítání nových občánků Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

24. 9. 2022 Drakiáda Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

29. 10. 2022 Lampionový průvod Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

12. 11. 2022 Svatomartinské posezení Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

26. 11.–27. 11. 
2022

Rozsvícení vánočního stromu 
a vánoční jarmark

Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

Prosinec 2022 Adventní koncert v kapli
Vánoční vycházka

Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

31. 12. 2022 Silvestr na areále SDH Výkleky

Uvedené termíny mají pouze informační charakter. 
Může dojít ke změně z organizačních či jiných důvodů.
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POPLATKY 2022
Místní poplatek za psa pro rok 2022
Výše poplatku na rok 2022 činí 50 Kč/rok za prvního psa a 100 Kč/rok za 

každého dalšího psa téhož držitele. 
Poplatek je splatný do 31. 5. 2022. Poplatek lze hradit v kanceláři OÚ Vý-

kleky nebo bankovním převodem na účet č. 29825831/0100, variabilní sym-
bol je číslo popisné nebo číslo evidenční.

Upozorňujeme majitele psů, že jsou povinni oznámit na obecním úřadě 
vznik i zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Zároveň také žádáme majitele čtyřnohých mazlíčků, aby si uklízeli jejich 
exkrementy, je to slušnost a ohleduplnost k ostatním spoluobčanům. 

Platba za pitnou vodu a odečty vodoměrů
Cena za 1 m3 odebrané pitné vody v roce 2021 je stanovena ve výši 37 Kč/ m3. 

Odečty vodoměrů budou provedeny začátkem ledna 2022 a od února 2022 
je možné platbu uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo bankovním pře-
vodem na účet číslo: 29825831/0100, variabilní číslo je číslo popisné nebo 
evidenční. Datum splatnosti za odebranou pitnou vodu je 31. března 2022.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2022

Čarodějnická trasa 2021

Drakiáda 2021

Čarodějnická trasa 2021

Cyklovýlet 2021
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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
je neuvěřitelné, jak čas neúprosně letí. Opět je zde prosinec, poslední měsíc v roce, 

kdy mnozí z nás bilancují, co se jim podařilo, co se v tom skoro již uplynulém roce 
událo a zároveň každý z nás vzhlížíme do budoucna. 

Také tento rok, stejně jako ten předchozí, před nás postavil spoustu zatěžkávacích 
zkoušek, ale také i nové pohledy na dosavadní procesy, naučili jsme se velmi rychle 
a operativně zvládat nečekané změny a situace a heslo, co nás nezabije, to nás posílí, 
se určitě potvrdilo. 

Držíte v ruce již třetí vydání Výkleckého zpravodaje, který vychází jednou ročně, 
vždy závěrem kalendářního roku. Také ten letošní je plný zajímavých informací z růz-
ných oblastí, pěkných fotek z kulturních a společenských akcí, nebo z naší obce. Jsem 
velmi vděčná za to, že i přesto, že jsme malá obec, najdou se zde vstřícní lidé, kteří 
jsou pro obec ochotni fungovat a dělat druhým radost. Jedno je jisté, převážná většina 
Výklečáků  je hrdá na svou obec a vidí její postupné zlepšování. Jasně, nejde udělat vše, 
každá věc má svá pravidla a náležitosti, vše něco stojí, ale postupně se obec snažíme 
vylepšovat. Jsou investice, které lze realizovat za pomoci dotačních titulů, bohužel tyto 
nejde čerpat na vše. Z možností, které dotační tituly nabízí, se vždy snažíme vhodně 
vybrat a využít jich. 

Všichni už jsme v létě doufali, že nejhorší období covidové pandemie je za námi, 
bohužel se tak nestalo a s nastupujícím podzimem se vše rozjelo na plné obrátky zno-
vu. Myslím, že nebudu jediná, pro koho je prioritou, aby děti chodily do školy, což 
se doposud daří a doufám, že krom lokálních uzavírek jednotlivých škol, nebo tříd 
tomu bude i nadále. Nastavená opatření jsou sice omezující, ale naštěstí se nás na naší 
malé obci tolik nedotýkají. Jsem také velmi ráda, že se nám podařilo v letošním roce 
uskutečnit většinu plánovaných společenských, kulturních a sportovních akcí, dokonce 
i vánoční stromeček jsme za doprovodu vystoupení dětí na poslední chvíli rozsvítili.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se na organizaci těchto akcí podílíte, 
nebudu se ani pokoušet jmenovat . Mohlo by se mi stát, že na někoho zapomenu a to 
by mě velmimrzelo. Vám všem, kteří pomáháte, patří můj obrovský dík.

Jsou věci, ze kterých je mi v poslední době hodně úzko. Ale naštěstí je i spousta ta-
kových, u nichž mám pocit, že svět je alespoň někde ještě v pořádku. A jen doufám, že 
i vy máte v tom rozbouřeném moři současného dění svůj mírumilovný ostrůvek pohody.

Dovolte mi, abych vám popřála klidné prožití nadcházejících vánočních svát-
ků a do nového roku především pevné zdraví a úsměv na tváři. Krom pevného 
zdraví a životní pohody vám také přeji hodně elánu pro zdolání výzev, které před 
nás život již postavil, nebo je teprve chystá.                                                  Katka Jandová 
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Vážení spoluobčané,
zdá se mi to jako včera, když jsem usedla a psala článek do našeho loňského 

zpravodaje a mezi tím uběhl celý rok. A jaký byl? 
Od toho minulého se moc nelišil. Zatím co vloni jsme se potýkali s  novou 

a neznámou situací, letos už se v ní pohybujeme jako ryby ve vodě (tedy pěkně 
kalné). Ale člověk si asi opravdu zvykne na všechno. Roušky a respirátory se staly 
vhodným módním artiklem, dovolání se ke svému obvodnímu lékaři adrenalino-
vým zážitkem a testování téměř volnočasovou aktivitou. 

Člověk potřebuje stále nové impulzy, aby nenechal zahálet mozek a tak jsme 
stále ve střehu, kdy budou mít děti ředitelské volno, komu zavoláme, aby je pohlí-
dal, kdo zavolá nám, že jsme vytrasovaní a tudíž možná nakažení a v rodině se 
sázíme, kdo bude tentokrát pozitivní. 

A jak to tedy všechno přežít? Doktor Honzák, psychiatr, radí: „Každý den si 
podojte krávu štěstí“. 

A já vám do dalšího roku přeji, aby vaší „krávě štěstí“ nikdy nevyschl pramen, 
aby se vám vyhýbaly nemoci, ale ne dobrá nálada a abyste k tomu měli i tu po-
věstnou kapičku štěstí. 

Marie Mifková, místostarostka

Slovo místostarostky
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Informace z obce

AKTUALITY Z VÝSTAVBY SPLAŠKOVÉ TLAKOVÉ KANALIZACE A ČOV
Vážení spoluobčané,
jak jste již mnozí z Vás určitě zaznamenali, na konci léta 2021 byla zahájena největší 

investiční akce v historii obce – výstavba tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod. 
Ač má tato akce stále mnoho odpůrců, musím konstatovat, že je mezi námi mnohem víc 
takových, kteří pochopili nezbytnost této výstavby především do budoucna. Jsem za to 
velmi ráda a věřím, že i přes určitý diskomfort a nepohodlí budeme za pár let moct říci, 
že je dobře, že jsme kanalizaci vybudovali. 

Dovolím si zde, pro Váš přehled krátké shrnutí jak finanční, tak také uvedu, v jaké 
fázi se v současné době výstavba kanalizace nachází.Vysoutěžená cena celého díla je 36 
050 880,51 Kč včetně DPH. Zhotovitelem celého 
díla, který vzešel z výběrového řízení je Společ-
nost Výkleky (sdružení firem Modos spol. s r.o. 
+ Hakov a.s. + Presskan system a.s. 

Ze Státního fondu životního prostředí jsme 
obdrželi dotaci ve výši 21 281 101,03 Kč, z Olo-
mouckého kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 
1 770 000 Kč. Další finance již půjdou z rozpočtu 
obce, respektive z úvěrů u KB ve výši 13 milio-
nů a 2 miliony. Dvoumilionový úvěr je bezúroč-
ný, a pokud nebudou tyto peníze potřeba, např. 
z  důvodu víceprací , tak jej obec ani nebude 
čerpat. Samozřejmě jsou s výstavbou kanalizace 
spojeny i další náklady na služby, jako je technic-
ký dozor, koordinátor BOZP, autorský dozor… 
tyto jsou průběžně hrazeny z rozpočtu obce.

Práce na stavbě byly započaty v měsíci srpnu. Jako první byl položen veřejný řád 
v oblasti křižovatky na horním konci obce z toho důvodu, že SSOK bude na tuto kři-
žovatku a zhruba stometrový úsek přilehlé silnice III. kategorie pokládat na jaře 2022 
nový asfaltový povrch. V druhém prosincovém týdnu již byly ze stejného důvodu také 
realizovány přípojky k č. p. 83, č. p. 77 a č. p. 129. 

Dále byl položen veřejný řád v místní komunikaci směřující k novostavbám směr 
chatová oblast Malenka (výtlak A3-1) a v místní komunikaci pod zemědělským druž-
stvem (výtlak A1). 

Byly zahájeny práce na výstavbě budoucí ČOV, vytyčena a zpevněna příjezdová ko-
munikace k ČOV, na ploše pro budoucí ČOV je shrnuta skrývka zeminy, je zhotovena 
přípojka nízkého napětí a přípojka vody. Nyní nastává zimní technologická přestávka, 
jejíž délka bude závislá na meteorologických podmínkách. 

Pohled na budoucí ČOV

Informační banner
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Na začátku července proběhlo Informační setkání občanů týkající se výstavby tla-
kové kanalizace v naší obci, na kterém byl přítomni i zástupci firmy Agpol a technický 
dozor investora. Byly podány aktuální informace a zodpovězeny dotazy občanů. 

Z důvodu nesouhlasu jednoho z majitelů s vedením veřejného řádu v dotčeném po-
zemku nejsou ve stávajícím projektu odkanalizovány nemovitosti směrem k lomu, jed-
ná se celkem o 6 nemovitostí. Paní projektantka pracuje intenzivně na projektu včetně 
povolení ze strany stavebního úřadu, který by umožnil dané nemovitosti odkanalizovat 
jiným způsobem. Nejsme ale nyní schopni říci, kdy bude vše vyřešeno a bude možná 
realizace, což nás velmi mrzí. 

Mnohokrát již bylo zmíněno, že realizaci domovní části kanalizační přípojky a ná-
klady na vybudování domovní části kanalizační přípojky včetně jejího připojení na elek-
třinu si ponese každý sám. Majitelé nemovitostí, kteří nezvládnou realizovat domovní 
část přípojky vlastními silami, budou moci využít nabídky 
zprostředkované OÚ (firma na zemní a výkopové práce).

Většina majitelů nemovitostí využila nabídky hromad-
ného zpracování projektové dokumentace domovních částí 
kanalizačních přípojek prostřednictvím firmy Agpol, kte-
rá projektovala i veřejnou část naší kanalizace. V současné 
chvíli je situace taková, že krom dvou nemovitostí již sku-
pina projektantů navštívila všechny nemovitosti, které měly 
o zpracování projektové dokumentace domovní části zájem, 
a na místě samotném proběhl zákres zapojení včetně umís-
tění šachty s čerpadlem. 

Majitelé nemovitostí obdrží k podpisu obálku se sou-
hlasem s provedením stavby na pozemku (situační výkres) 
+ plnou moc pro projektanta. Tyto dokumenty si prosím 
pečlivě prohlédněte, zákres musí odpovídat tomu, co bylo 
na místě v  každé nemovitosti dohodnuto, samozřejmě 
s ohledem na stávající inženýrské sítě a technickou prove-
ditelnost realizace samotné. Poté je nutné v co nejkratším 
termínu podepsané odevzdat na OÚ, stačí klidně i do poštovní schránky a jakmile 
bude od všech kompletně odevzdáno, předám vše paní projektantce, aby mohlo začít 
řízení k vydání územního souhlasu na stavebním úřadě. 

Chtěla bych Vám poděkovat za trpělivost, s jakou jste doposud přistupovali k vý-
stavbě kanalizace v naší obci. Všichni z nás pocítíme ale hlavně až v příštím roce citelný 
zásah do chodu celé obce a stavba samotná přinese mnoho nekomfortních omezení, 
kdy dopravní ruch, prach a hluk zcela jistě přinesou řadu komplikací a útrap a ne-
bude jednoduché se s nimi vypořádat. 

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. 

Přípojka u č.p. 83

Přípojka u č.p. 129
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INFORMACE O DOTACÍCH, KTERÉ SE V ROCE 2021 
PODAŘILO PRO OBEC ZÍSKAT

Obec Výkleky byla v roce 2021 úspěšná ve všech podaných žádostech o do-
tační tituly. Pro lepší informovanost všech spoluobčanů si dovolím jednotlivé 
dotace blíže specifikovat.

  Poskytnutí dotace Olomouckého kraje 
z  dotačního programu Fond na podporu 
výstavby a obnovy vodohospodářské infra-
struktury Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 1 770 000 Kč.

  Poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj v dotačním programu Pod-
pora rozvoje regionů – akce Obnova budovy Obecního úřadu a Mateřské školy 
ve Výklekách. Jedná se o kompletní rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské 
škole, která již proběhla v období letních prázdnin 2021 a dále o realizaci nové 
fasády na budově OÚ a MŠ + zateplení stropů foukanou izolací. MMR přispělo 
na tuto akci částkou 3 279 601 Kč, vlastní zdroje jsou 911 975 Kč

  Poskytnutí dotace Olomouckého kraje z Programu na podporu pořízení drob-
ného majetku v  oblasti kultury v  Olomouckém kraji v  roce 2021. Olomouc-
ký kraj finančně přispěl částkou 35 000 Kč a byly pořízeny dva nůžkové stany 
o rozměrech 6×3m + 4,5×3m, které si jistě najdou své uplatnění při pořádání 
nejrůznějších kulturních a společenských akcích

  Poskytnutí dotace Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2021 - 
dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup 
věcného vybavení JSDH. Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 13 000 Kč na 
pořízení elektrocentrály pro zásahovou jednotku hasičů, zbývající částku 12000 
na pořízení příslušenství k elektrocentrále přidala obec Výkleky. 

  Díky členství v DSO Moravská brána se mohla obec zapojit do projektu pod re-
gistračním číslem CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012081 „Nakládání s tříděnými 
odpady v obcích DSO Moravská brána III – naše obec získala výkonný štěpko-
vač Laski a dva železné velkokapacitní kontejnery, které budou od příštího roku 
sloužit k ukládání BIO odpadu

 
  Díky členství v Mikroregionu Pobečví se mohla obec zapojit do projektu Podpo-

ra domácího kompostování a na jaře 2022 budou majitelům nemovitostí, kteří 
budou mít zájem, rozdáno 35 kompostérů  
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Velkokapacitní kontejner

Kácení lípy u obecního úřadu

Nově vysazený javor mléč 
u Společenského domu

Nový štěpkovač Laski

Levandulemi osázený lem parkoviště 
před Společenským domem
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Myslivost v honitbě Lazníčky-Svrčov-Výkleky

Do nového roku jsme vstupovali s velkou nadějí, že nadcházející myslivecký rok 
2021 bude úspěšnější než rok minulý. Z důvodu omezení se v roce 2020 neuskuteč-
nily žádné společné myslivecké akce. V roce 2021 jsme v honitbě HS Lazníčky-Svr-
čov-Výkleky vykonávali výkon práva myslivosti v počtu třinácti osob.

Naše aktivity během tohoto roku jsme směřovali na zabezpečení krmení zvěře, 
které je vždy naší prioritou. Také jsme se věnovali výstavbě nových krmelců, posedů 
a kazatelny u vodárny.

Všichni členové se aktivně podíleli na odlovu zvěře dle plánu. Někomu se tento 
úkol může zdát snadný, avšak opak je pravdou. Tento rok byl obzvlášť náročný na 
plnění plánu lovu, a to z  důvodu osetí velké části honitby slunečnicí, která nám 
ztěžuje odlov. Díky spolupráci se zemědělskou společností „Moravská zemědělská“ 
jsme byli schopni dané počty zvěře ulovit. 

Pro budoucí generace srnčí zvěře se všichni členové vykonávající právo mysli-
vosti a jejich rodiny podílejí na její ochraně. To obnáší v měsíci červnu aplikaci spe-
ciálních pachových ohradníků. Aplikace se provádí rozhozem válečků, které jsou 
napuštěny roztokem, díky kterému srna odvede srnče z louky před senosečí.
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Dne 16. října 2021 se po dvou letech uskutečnil myslivecký hon, kterého se 
účastnilo 56 osob.

Skupina se skládala nejen z myslivců, ale také z nepostradatelných honců. Poté 
se přesunula do nově zrekonstruovaného Společenského domu, kde proběhlo pose-
zení s občerstvením a pasováním nové myslivkyně. 

Tímto bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Výkleky za vstřícnost při or-
ganizaci honu.

Touto cestou děkujeme za ohleduplné chování v honitbě.
Zdeněk Basl, starosta HS | Jiří Spáčil, jednatel HS
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SDH Výkleky

Co se tento rok událo v SDH Výkleky? Přesto, že do našeho plánu opět zasáhla 
epidemie koronaviru, nebylo toho nakonec málo. Až na zimní akce a  plánované 
hasičské závody se podařilo uskutečnit všechen program! 

Rok 2021 nezačal optimisticky, veškeré zimní aktivity v první čtvrtině roku do-
staly stopku – přišli jsme o  výroční valnou hromadu, vodění medvěda i  vepřové 
hody. Hasičské závody na celý rok se plánují hned z jeho začátku a bohužel padlo 
rozhodnutí, že se naše liga vůbec nerozběhne. Podobně na tom byly i další soutěže. 
Okresnímu sdružení se naštěstí podařilo udržet ligu dětských závodů i  s  rizikem 
improvizace, vzhledem k pandemickým opatřením v průběhu roku. 

Na jaře jsme začaly s dětmi trénovat a připravovat se na okresní kolo hry Plamen, 
které bylo posunuté z května na červen a děti se zde umístily na krásném 7. místě. 
V květnu se nám povedlo uspořádat alespoň posezení se sousedy na areále, které 
mělo velký úspěch i účast. Konečně jsme se po zimě nadechli a popovídali si s ostat-
ními u piva a dobré makrely. Stihli jsme také tradiční sběr železa. 

Družstvo dětí se na konci června vydalo na závody do Býškovic, odkud si při-
vezlo krásné 5. místo. 

V červenci jsme uspořádali úspěšnou akci Hrátky na rybníku, kde děti řádily na 
loďkách a překážkové dráze z pneumatik a latí. O zábavu bylo postaráno! K jídlu 
a pití toho bylo taky dostatek a dokonce i počasí nám přálo. 

Další akcí v červenci 
byl turnaj v malé kopa-
né zakončený večerní 
zábavou. Turnaje se zú-
častnila 4 družstva a vý-
hra zaslouženě putovala 
do sousedních Lazní-
ček. Na večerní zábavu 
přišlo tolik lidí, že jsme 
se nestačili divit – má-
lem došlo i  pivo. Dou-
fáme, že si všichni akci 
užili tak jako my.

Na konci srpna jsme 
se loučili s prázdninami 
na akci určené dětem, 
pro které byl nachystaný 
skákací hrad, diskotéka, 
slalom pro jízdu na kole 
a stezka za pokladem.
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V září se naši mladí hasiči vydali na závody do Soběchleb, odkud přivezli 8. mís-
to a pilně trénovali na závod požární všestrannosti – branný závod. Zúčastnili jsme 
se přípravného branného závodu v Lipníku nad Bečvou, bylo zde sice málo druž-

stev, ale na prověření přípravy to stačilo. 
Starší byli pátí a  mladší svou kategorii 
vyhráli. 

První říjnovou sobotu se konalo 
okresní kolo branného závodu (první 
část hry Plamen) v  Přestavlkách, kde 
bylo opět družstvo mladších a  starších 
žáků. 

Starší skončili v silné konkurenci 32 
družstev na krásném 9. místě a  mladší 
udělali tu nejkrásnější tečku za celou se-
zonou – opanovali okresní kolo a domů 
dovezli 1. místo (z 21 družstev!). 

Jsme za ně moc rádi, ale zároveň  si 
uvědomujeme zodpovědnost, která 
s úspěchem přichází. Budeme makat dál 
a snažit se v další sezoně. 

Děkujeme těm, kteří se akcí účastní 
– díky vám víme, že má smysl je pořádat 
a zvláštní díky těm, kteří se podílejí na 
přípravě. Tímto děkujeme také obci za 
finanční podporu. 

Výjezdová jednotka byla letos vyba-
vena elektrocentrálou včetně příslušen-

ství za finančního přispění obce a Olomouckého kraje. 
Rádi vás informujeme o společenských a sportovních událostech, ale k základním 

činnostem hasičů patří hlavně pomoc při požárech a dalších živelních událostech.
Těší nás, že v roce 2021 nám nebyl hlášen žádný výjezd do zásahové akce. Bohu-

žel v jiných částech naší republiky to štěstí neměli – máme na mysli zejména torná-
do na jižní Moravě koncem června. Vyslat pomocnou sílu bylo pro nás technicky 
nemožné, a  tak jsme postiženým obcím přispěli alespoň finančním darem. Naše 
zásahová jednotka se také připojila k pietnímu aktu minuty ticha za zesnulé dobro-
volné hasiče z Koryčan.

Abychom nekončili smutně, všem občanům přejeme krásné Vánoce v kruhu 
svých blízkých a přátel. Ideálně bez hořících adventních věnců a vánočních stro-
mečků!

Markéta Indráková Zdařilová, starostka SDH
Michaela Čechová, vedoucí mládeže

Nově pořízená elektrocentrála
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Mladí hasiči Výkleky
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Kulturní a společenské akce 

S přáním a s vírou v lepší časy, jsme se na konci minulého roku dívali vstříc 
novému roku 2021 s velkým očekáváním, že se všechno vrátí zpět k normálu 
a my se budeme opět setkávat bez jakýchkoli omezení. 

Uplynulý rok nám přinesl spoustu zvratů a nečekaných změn. Ale i přes 
tato omezení a zákazy se nám podařilo najít cestu, jak uskutečnit v letošním 
roce většinu z plánovaných akcí, nebo je nahradit alternativní variantou.

Podařilo se nám uskutečnit Velikonoční putování kolem obce Výkleky 
a Čarodějnickou stezku. Každý sám za sebe, ale o to s větším nadšením, cho-
dily děti i dospělí po dané trase a plnily úkoly, které byly tvořivé, trochu k za-
myšlení, ale i takové, které prověřily jejich zručnost.

První společnou akcí, kterou jsme v letošním roce uskutečnili, byl květno-
vý Cyklovýlet. Sice jsme trochu zmokli, ale i přes tuto menší komplikaci jsme 
zdárně dojeli do cíle, kde na nás čekala zasloužená medaile.

V  květnu proběhlo Vítání občánků, doprovodný program zajistily děti 
z Výklek. Mezi nové občánky naší obce jsme v letošním roce přivítali tři děti, 
stejně tak tomu bylo i v roce minulém.

Měsíc červen nám začal hezky, vidina všeho dobrého a  společných akcí 
byla veliká. Nejprve proběhla mše svatá v kapli svatého Antonína Paduánské-
ho za občany z Výklek, kterou sloužil páter František Foltýn. Poté jsme letos 
v termínu a bez odkladů uspořádali i Dětský den a hodové odpoledne. Pro 
děti byly na travnaté ploše připraveny zábavné a dovednostní úkoly za sladké 
odměny. Kulturní program byl zajištěn vystoupením dětí z Mateřské školky, 
dále společným tanečním vystoupením děvčat z Výklek a okolí a také nám za-
tančily orientální tanečnice z Olomouce. Večer jsme si zpříjemnili poslechem 
a tancem se skupinou Jen tak 2. 

Letní prázdniny byly zahájeny promítáním filmu pro děti a na své si přišli 
i dospělí, pro které proběhlo letní kino na areále na konci července.

V  měsíci září proběhl obecní zájezd na hrad Buchlov, se zastávkou na 
Velehradě a na Modré. 

A již tradičně Drakiáda nejen pro děti.  
V měsíci říjnu se konal Lampionový průvod s podzimní slavností a ochut-

návkou nejen moravských vín.
Letos jsme se poprvé rozhodli uspořádat Svatomartinské hody, při veče-

ři nás doprovázela cimbálovka Záletníci, která pozvedla a zpříjemnila celou 
akci. 
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Rozsvícení vánočního stromu se nám i letos kvůli zákazu zkomplikovalo. 
Muselo proběhnout o den dříve, než bylo plánované, vše jsme operativně za-
chránili. Děti z naší mateřské školky a z pěveckého sboru při ZŠ Velký Újezd 
navodily svým vystoupením tu správnou atmosféru, k tomu nám napadl čer-
stvý sníh a  my měli kolem sebe nádhernou zimní scenérii. První adventní 
neděli proběhla prodejní výstava výrobků šikovných tvořivých ručiček.

Teď jenom všichni čekáme, co bude dál… a zda letošní rok budeme moci 
ještě uskutečnit Adventní koncert v  kapli, který je v  plánu na 20. 12.2021 
a vycházku plánovanou na 2. ledna 2022.

Vzhledem k situaci a k zvratům, ke kterým docházelo během celého roku, 
bych Vám všem moc chtěla poděkovat za Vaši podporu během uskutečněných 
akcí, kterých jste se v hojném počtu účastnili a nám tím dávali sílu a víru v to, 
že to děláme správně a má to smysl. Děkujeme.

Také bych chtěla poděkovat všem těm, kteří nám pomáhají s  napečením 
dobrot nebo jinou sebemenší pomocí související s přípravou a průběhem pořá-
daných akcí. Jsou to nejen Výklečáci, ale i přespolní a jsme za tuto pomoc velmi 
vděční a vážíme si jí. 

V letošním roce se naše řady rozšířily o manžele L+J Přikrylovi a paní Ža-
netu Nesvadbovou. Moc děkujeme.

S přáním brzkého shledání na další akci a pevného zdraví.
Mgr. Hana Kováříková

v roce 2021
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Hodové odpoledne 2021

F O T O G A L E R I E  ze společenských akcí

Tombola na hodovém odpoledni

Hodové odpoledne 2021

Hodové odpoledne 2021

Soutěže pro děti 2021
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Hodové odpoledne 2021

Obecní výlet 2021
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F O T O G A L E R I E  ze společenských akcí

Lampionový průvod 2021

Velikonoční stezka 2021
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Letní kino 2021 Zábava dětí před letním kinem 2021

Promítání pro děti a zahájení prázdnin 2021

Vystoupení dětí z mateřské školy a dětí 
ze základní školy při rozsvícení  

vánočního stromečku

Rozsvícený vánoční strom 2021
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Mateřská škola Výkleky 2021

Vážení občané Výklek,
blíží se závěr roku, a to je obvykle čas k ohlédnutí a bilancování. Máme za sebou 

první rok našeho působení v Mateřské škole u Soviček. Když jsme vloni v září začí-
nali s novým týmem v podstatě den ze dne, měli jsme mnoho plánů a cílů. A já jsem 
velmi šťastná, že se nám jich spoustu za pouhý rok podařilo naplnit. 

Cíleně pracujeme na modernizaci zázemí naší mateřské školy. V hlavní třídě 
se podařilo obměnit nábytek v podobě nových polic na hračky a výtvarné potřeby, 
došlo k výměně stolů a židlí pro děti, které nyní odpovídají požadovaným normám. 
Třída je nově rozčleněna na hrací koutky, které postupně vybavujeme. Pravidelně 
také obměňujeme a doplňujeme hračky a didaktické pomůcky z kvalitních materiá-
lů. Prostor ložnice získal nový pracovní koutek pro naše nejmladší, stejně tak záze-
mí pro odpočinek v podobě nových postýlek a lůžkovin bylo kompletně obměněno. 
V nevyužitém prostoru chodby v 1. patře vzniklo malé atrium jako zázemí pro pe-
dagogy a jejich přípravu pro pedagogické aktivity. Plány na změnu máme také s naší 
jídelnou a výdejnou, kterou jsme prozatím vybavili novými spotřebiči.       

Největší změnou je bezpochyby rekonstrukce sociálního zázemí pro děti a pe-
dagogický personál. Sociální zařízení bylo již velmi zastaralé a zcela nevyhovující. 
Rekonstrukce proběhla především díky podpoře zřizovatele naší MŠ, obce Výkleky 
v čele se starostkou paní Kateřinou Jandovou, která vynaložila velké úsilí a zaštítila 
proces vyřízení dotace pro financování tohoto projektu a poté samotnou realizaci 
v krátkém čase letních prázdnin. A za to jí patří velké díky. 

Již druhým školním rokem pokračujeme v nastavení našich vzdělávacích aktivit 
formou tematických dní, na které navazují každodenní rozšířené aktivity v podobě 
pestrých činností od výuky anglického jazyka, předškolní přípravy a logopedické 
prevence až po lekce dětské jógy, keramické dílničky atd. Součástí našeho vzděláva-
cího programu jsou pravidelné workshopy a akce pro děti. Všechny tyto aktivity by 
nebyly možné bez skvělých pedagogů a dalších zaměstnanců naší MŠ, kteří o děti 
s láskou pečují a kterým bych i prostřednictvím těchto řádku chtěla za jejich práci 
poděkovat.  

Jak jsem již zmínila, velkou podporu má mateřské škola ve svém zřizovateli – 
obci Výkleky, ale také v samotných rodičích našich dětí. Myslím, že se nám podařilo 
společně nastavit velmi přátelské vztahy, kdy našim společným cílem jsou spoko-
jené děti. V průběhu loňského školního roku jsme zavedli společné akce, které jak 
doufáme, se stanou postupem času tradicí. Díky sponzorským darům našich rodičů 
a dalších subjektů jsme mohli dětem pořídit pro venkovní aktivity nové koloběžky a 
odrážedla a také v letošním roce je čeká krásná vánoční nadílka.   

S životem v naší mateřské škole a všemi zmiňovanými aktivitami se může ve-
řejnost blíže seznámit prostřednictvím nových webových stránek, které mateřská 
škola spustila počátkem tohoto školního roku. 
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Nyní mi dovolte, abych prostřed-
nictvím těchto řádků popřála za sebe 
a ostatní zaměstnance mateřské školy 
všem občanům ve Výklekách především 
pevné zdraví a zvlášť v  této době, kdy 
naše životy ovlivňuje spousta změn a 
nečekaných situací, klidnou a pozitivní 
mysl. Děkujeme za podporu. 

Lenka Trávníková, 
ředitelka MŠ Výkleky 
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NOVÉ
SOCIÁLNÍ
ZAŘÍZENÍ

V MATEŘSKÉ
ŠKOLE
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RETRO                                                       výstava,  vzpomínky na mládí,
                                                       Výkleky ve vzpomínkách…

Odjakživa se mi líbily 
výjimečné staré věcičky. 
Od mládí si uchovávám 
jednu věc od své babičky 
a  jednu od svého dědečka. 
Tyto věci jsem nikdy ne-
vystavila na žádné výstavě 
(jsou to srdcovky). Těch si 
moc vážím a  ukážu je, až 
přijde čas. 

Výstavy, to je taky velká 
srdcovka. Před více než tře-
mi lety (v srpnu 2018) jsem byla na RETRO výstavě hraček ve Zlíně. 

Po návratu domů mě neopouštěla myšlenka a touha udělat něco obdobného 
a zavzpomínat na dětství. Tak moc jsem po tom toužila, až se to povedlo. Vyslo-
vila jsem myšlenku před několika přáteli a kamarády, ti mi pomohli sesbírat věci 
na mou první výstavu, která se konala už následující rok v březnu. Od té doby se 
mi podařilo nashromáždit hodně věcí, které jsou úžasné a je škoda je schovávat, 
tak se ráda každoročně podělím o tuto radost, ukázat příznivcům vzpomínek na 
mládí různé věci denní potřeby od 50–80 let. Jsou to skvosty s příběhem a každý 
má svou minulost. 

Nejraději mám hračky, s  těmi se vracím do dětských let a  možná i  proto má 
třetí výstava byla ve Výklekách, kde jsem trávila dětství v mateřské školce a hrála si 
s hračkami, které mám tak ráda.

Děkuji obci Výkleky za možnost uspořádání výstavy.
Iveta Moštěková, kurátorka výstavy

RETRO výstava ve Společenském domě
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Příměstský tábor 2021 ve Výklekách – letošní téma

Cesta kolem světa
Již druhé léto měly možnost děti z Výklek, Lazníček a širokého okolí strávit 

týden na příměstském táboře, který obec Výkleky pořádá ve spolupráci s New-
manschool. 

Polovinu nákladů za příměstský tábor pro děti s  trvalým pobytem v  obci 
Výkleky nebo v obci Lazníčky hradí tyto zmíněné obce. 

Letošní léto se tábora zúčastnilo 40 dětí, které prožily týden plný her, sportu, 
tvoření a velkého dobrodružství. Jako zázemí skvěle fungoval Společenský dům, 
kde se děti vždy ráno scházely a odtud 
vyrážely každý den na cestu do jiného 
světadílu.

Skvěle jim k  tomu posloužil letní 
areál a přilehlé okolí naší obce. 

Věřím, že si všichni užili spoustu 
zábavy a legrace a už teď se těšíme na 
příští léto, kdy je termín tábora před-
jednán na 18.–22. července 2022.
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Vážení spoluobčané,
už téměř dva roky se potýkáme s  epidemií covid-19 

a situace se nevyvíjí vůbec dobře. Je třeba si přiznat, že na 
negativním vývoji se podílí ne úplně ideální proočkovanost obyvatelstva a také nedodr-
žování základních protiepidemických opatření částí občanů.

Chceme-li Vánoce strávit v klidu a pohodě, bez lockdownů, zavřených škol a kola-
bujících nemocnic, musíme jednat s větší naléhavostí. Jedinou známou cestou je očko-
vání, které prokazatelně snižuje riziko infekce a přenosu nákazy, ale hlavně těžkého 
průběhu covid-19. Kdo očkování odmítá nebo ho ze zdravotních důvodů podstoupit 
nemůže, měl by o  to více dbát nařízených protiepidemických opatření a  vyhýbat se 
místům s větší koncentrací lidí.

Nedopusťme, aby rozdílné názory na řešení epidemie covid-19 naši společnost ještě 
více oslabily, abychom se rozdělili na očkované a neočkované, rizikové a méně rizikové 
skupiny. Je totiž nejvyšší čas na to, abychom všichni drželi při sobě. Bez kolektivní od-
povědnosti nedosáhneme ani kolektivní imunity.

S přáním a vírou v pevné zdraví Rada Olomouckého kraje

Výstava Má vlast cestami proměn 
zavítala v roce 2021 také do Výklek

Na konci srpna jste měli možnost na travnaté ploše pod hasičskou zbrojnicí 
shlédnout národní putovní výstavu Má vlast cestami proměn – kolekce pro Olo-
moucký kraj.

Tato výstava představuje rekonstrukce objektů ve veřejném prostoru a proměny 
krajiny v českých obcích a městech. Výstava ukazuje, jak místní lidé zvelebili zchá-
tralá místa – náměstí, návsi, sakrální stavby, památky, parky, cesty a další stavby či 
krajinu. Přeměna klubovny na Společenský dům v obci Výkleky byla součástí této 
putovní výstavy po Olomouckém kraji. 

Můžete pro ni hlasovat zde http://www.cestamipromen.cz/hlasovani. 
Veškeré náklady spojené s realizací výstavy nese za své obce Olomoucký kraj, 

kterému tímto děkujeme. 
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POPLATKY 2022
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2022 činí:
600 Kč/rok – fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
600 Kč/rok – fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k in-

dividuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba.

Poplatek je splatný do 31. 5. 2022.
Poplatek lze hradit v  kanceláři OÚ Výkleky nebo bankovním převodem 

na účet č. 29825831/0100, variabilní symbol je číslo popisné nebo číslo evi-
denční. 

Podmínky svozu: Odvoz odpadu bude prováděn 1 × za 14 dnů dle vy-
daného 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. 

Kontejnery na Bio odpad byly na zimní sezónu uklizeny a jejich svoz za-
čne opětovně od dubna 2022. Jeden BIO kontejner byl na zimní sezónu po-
nechán na sběrném místě u obecního úřadu a bude vyvážen nepravidelně na 
vyzvání. 

V roce 2022 nastane změna ve způsobu ukládání BIO odpadu. Přes DSO 
Moravská Brána, jejímž je naše obec členem se podařilo v rámci dotačního 
titulu nakládání s tříděnými odpady získat dva velkoobjemové kontejnery. Je-
den bude natrvalo umístěn na sběrném u hasičské zbrojnice a druhý na sběr-
ném místě u kaple a nahradí dosavadní hnědé plastové 770 l kontejnery. Na 
sběrném místě na areále a u novostaveb + jeden na příjezdové cestě k plynové 
stanici zůstanou hnědé kontejnery 770 l zachovány.

Z důvodu změny legislativy v odpadovém hospodářství byly aktualizo-
vány dvě vyhlášky týkající se problematiky odpadového hospodářství, kte-
ré vstoupí v platnost od ledna 2022. 

Nově jsou od místního poplatku za obecní systém odpadového hospo-
dářství osvobozeny osoby, které jsou přihlášeny v obci Výkleky a které se 
zdržují dlouhodobě mimo území ČR (6 měsíců a více). 

Tuto skutečnost je osoba osvobozená od poplatku povinna doložit na 
obecní úřadě.
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POPLATKY 2022
Místní poplatek za psa pro rok 2022
Výše poplatku na rok 2022 činí 50 Kč/rok za prvního psa a 100 Kč/rok za 

každého dalšího psa téhož držitele. 
Poplatek je splatný do 31. 5. 2022. Poplatek lze hradit v kanceláři OÚ Vý-

kleky nebo bankovním převodem na účet č. 29825831/0100, variabilní sym-
bol je číslo popisné nebo číslo evidenční.

Upozorňujeme majitele psů, že jsou povinni oznámit na obecním úřadě 
vznik i zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Zároveň také žádáme majitele čtyřnohých mazlíčků, aby si uklízeli jejich 
exkrementy, je to slušnost a ohleduplnost k ostatním spoluobčanům. 

Platba za pitnou vodu a odečty vodoměrů
Cena za 1 m3 odebrané pitné vody v roce 2021 je stanovena ve výši 37 Kč/ m3. 

Odečty vodoměrů budou provedeny začátkem ledna 2022 a od února 2022 
je možné platbu uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo bankovním pře-
vodem na účet číslo: 29825831/0100, variabilní číslo je číslo popisné nebo 
evidenční. Datum splatnosti za odebranou pitnou vodu je 31. března 2022.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2022

Čarodějnická trasa 2021

Drakiáda 2021

Čarodějnická trasa 2021

Cyklovýlet 2021
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Spokojené a klidné Vánoce  
přesně podle Vašich představ  
a do nového roku 2022 
především pevné zdraví, 
radost ze života  
a mnoho osobních i pracovních úspěchů 

Vám přeje Obec Výkleky

Pf 2022

KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH SPORTOVNÍCH 
AKCÍ V OBCI VÝKLEKY PRO ROK 2022

Datum Akce Pořádá
Leden 2022 Vítání nových občánků Obec Výkleky a Komise pro 

kulturu a rozvoj obce Výkleky

2. 1. 2022 Vánoční vycházka Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

Únor 2022 Vodění medvěda – Masopust SDH Výkleky

Březen 2022 Vepřové hody SDH Výkleky

Březen 2022 Kvízové odpoledne pro děti Knihovna Obce Výkleky

5. 3. 2022 Společenský večer obce Výkleky Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

6. 3. 2022 Dětský maškarní karneval Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

2.–3. 4. 2022 Velikonoční jarmark Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

30. 4. 2022 Čarodějnické rejdění Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

Květen 2022 Obecní výlet (zájezd)
Cyklovýlet

Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

Květen 2022 Posezení na areále SDH Výkleky

Červen 2022 Stanování na areále SDH Výkleky

18. 6. 2022 Hodové odpoledne a dětský den Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

Červenec 2022 Hrátky na rybníku, fotbalový 
turnaj, letní zábava

SDH Výkleky

2. 7. 2022 Zahájení prázdnin spojené 
s promítáním filmu pro děti

Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

30. 7. 2022 Letní kino na areále Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

Srpen 2022 Ukončení prázdnin SDH Výkleky

Září 2022 Vítání nových občánků Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

24. 9. 2022 Drakiáda Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

29. 10. 2022 Lampionový průvod Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

12. 11. 2022 Svatomartinské posezení Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

26. 11.–27. 11. 
2022

Rozsvícení vánočního stromu 
a vánoční jarmark

Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

Prosinec 2022 Adventní koncert v kapli
Vánoční vycházka

Obec Výkleky a Komise pro 
kulturu a rozvoj obce Výkleky

31. 12. 2022 Silvestr na areále SDH Výkleky

Uvedené termíny mají pouze informační charakter. 
Může dojít ke změně z organizačních či jiných důvodů.




