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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH 
A SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBCI VÝKLEKY PRO ROK 2023

Veselé Vánoce Veselé Vánoce 

a šťastný nový rok 2023a šťastný nový rok 2023

Vám přeje Obec VýklekyVám přeje Obec Výkleky

DATUM AKCE POŘÁDÁ

 7. 1. 2023 Zimní vycházka Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

 18. 2. 2023 Vodění medvěda – Masopust SDH Výkleky

 25. 2. 2023 Slivkošt SDH Výkleky

 4. 3. 2023 Společenský večer obce Výkleky Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

 5. 3. 2023 Dětský maškarní karneval Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

 18.–19. 3. 2023 Vepřové hody SDH Výkleky

 Březen 2023 Kvízové odpoledne pro děti Knihovna Obce Výkleky

25.–26. 3. 2023 Velikonoční jarmark 
Výročí 50 let od založení 
Mateřské školy Výkleky

Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

Mateřská škola Výkleky

 30. 4. 2023 Čarodějnické rejdění Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

 20. 5. 2023
Oslavy 95 let od založení SDH 

a 50 let od položení základního 
kamene na hasičské zbrojnici 

SDH Výkleky

 Červen 2023 Cyklovýlet Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

 17. 6. 2023 Hodové odpoledne a dětský den Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

  29. 7. 2023 Letní kino na areále Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

 19. 8. 2023 Turnaj v malé kopané a večer 
taneční zábava SDH Výkleky

 Září 2023 Obecní výlet Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

 Září 2023 Drakiáda Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

 Říjen 2023 Lampionový průvod pro děti 
i dospělé

Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

2. 12.–3. 12. 
2023

Rozsvícení vánočního stromu 
a vánoční jarmark

Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

Prosinec 2023 Adventní koncert v kapli Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky 

 31. 12. 2023 Silvestrovský přípitek Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

Uvedené termíny mají pouze informační charakter a může dojít ke změně z organizačních 
či jiných důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.
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Od ledna 2023 dojde vyššímu nárůstu ceny za pitnou vodu odebranou 
od městyse Velký Újezd a s tím bude souviset i nárůst ceny za pitnou vodu 
pro občany naší obce. Přesná výše ceny pitné vody odebrané od ledna 2023 
bude teprve propočítána a schválena na prosincovém zasedání zastupitel-
stva obce Výkleky. 

STOČNÉ
V roce 2023 bude v souvislosti s uvedením tlakové splaškové kanalizace 

a  ČOV  do provozu zavedeno tzv. STOČNÉ. Výše stočného pro rok 2023 
není v době zpracování tohot zpravodaje prozatím stanovena. Domácnosti, 
které jsou již připojeny na veřejnou kanalizaci od listopadu 2022, začnou stoč-
né platit od ledna 2023. Domácnosti, které se postupně na veřejný kanalizační 
řád připojí, začnou platit stočné ode dne připojení. Se všemi, kteří jsou již 
připojeni, nebo se postupně připojí, budou jednotlivě během ledna uzavřeny 
smlouvy o odvádění splaškových vod. Záleží na každém majiteli nemovitosti, 
zda zvolí zálohový systém plateb (pozn. výši zálohy na stočné je vždy nutné 
předem nahlásit na OÚ), nebo zda bude chtít stočné platit jednou ročně. 

SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2023
Drakiáda 2022 – opékání špekáčků

Drakiáda 2022 – společné focení

Dětský karneval 2022

Cyklovýlet 2022 – na startu nám trochu pršelo, tak jsme se schovali pod pergolu v MŠ

Velikonoce 2022 – děvčata chodily s májkem Kluci pro změnu chodili hrkačovat
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Slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané, přátelé a sousedé,

vítám vás v závěru roku 2022, který je již téměř za námi a všichni se pomalu 
připravujeme na nadcházející vánoční čas. 

Přála bych si, abychom se každý dokázali zastavit, vychutnat si ten přítomný 
okamžik a náležitě si jej užít. Ne vždy to tak ale jde. Doba je velmi hektická a tur-
bulentní, jedna událost stíhá druhou a je jen na nás, jak moc se necháme okolím 
ovlivnit. Já sama patřím k těm, kteří musí mít vždy připravené, nachystané a stojí 
to většinou mnoho času a úsilí. Když potom událost skončí, říkám si, že jsem si to 
vlastně ani pořádně neužila, neměla jsem čas a prostor se s lidmi zastavit a povy-
kládat si s nimi tak, jak bych chtěla a zpětně mě to mrzí. 

Držíte v rukou již čtvrtý ročník zpravodaje naší obce, ve kterém se společnými 
silami snažíme shrnout vše, co se událo, co se podařilo. Je téměř nemožné vměstnat 
celý rok do jednoho zpravodaje, ale také ten letošní je plný fotografií z  různých 
událostí a  informací pro všechny, kteří se o  dění v  obci zajímají.  Začátkem le-
tošního roku jsem si dala předsevzetí, že si povedu takový deník, do kterého si na 
konci každého měsíce zapíšu, co se přihodilo, podařilo, různé nápady, připomínky, 
náměty… No hádejte, jak to dopadlo… a proto se teď snažím si na vše vzpomenout, 
co ještě do zpravodaje uvést a říkám si, že příští rok to určitě dodržím a ty zápisky 
si budu dělat  

Pomalu, ale jistě končí rok 2022 – rok, který určitě, alespoň tedy pro mě, bude 
patřit mezi ty nezapomenutelné díky realizaci výstavby kanalizace a čistírny od-
padních vod, která ovlivňovala život každého obyvatele naší obce. Když se nyní, 
začátkem prosince, kdy píšu tyto řádky, ohlédnu nazpět, vidím kolem sebe za vámi 
spoluobčany spoustu každodenní poctivé práce a  pomocných rukou, ale i  drob-
ných připomínek k postupu stavebních prací, vědomi si toho, že stavební ruch brzy 
skončí. 

Projekt výstavby tlakové kanalizace a  čistírny odpadních vod jsme realizovali 
pro sebe a pro příští generace občanů naší obce a věřím, že v budoucnu se pomyslně 
všichni poplácáme po rameni a řekneme si, ano, bylo to potřeba a je dobře, že jsme 
to zvládli. Byť jsme každý byli nuceni občas vystoupit ze své komfortní zóny, někdo 
méně, někdo více, vždy záleželo na postupu stavebních prací. Děkuji vám všem za 
trpělivost a toleranci, s jakou jste k celé výstavbě přistupovali. 

Dalším velkým dvouletým projektem, který byl v letošním roce dokončen, byla 
obnova budovy obecního úřadu a mateřské školy, kdy v loňském roce bylo vybudo-
váno nové sociální zázemí pro mateřskou školu a v roce letošním došlo k zateplení 
půdního prostoru budovy foukanou izolační pěnou a dále k realizaci nové fasády 
včetně klempířských prvků, hromosvodů a terénních úprav. 
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Koncem září tohoto roku proběhly komunální volby. 
Velmi děkuji za obrovskou podporu, důvěru a vaše hlasy. Velmi si vážím toho, že 

můžu dále pokračovat ve funkci starostky naší obce a  je mi ctí, že mohu zastávat 
tuto pozici, přispět k rozvoji naší obce v období 2022–2026 a přijímám vaši podporu 
a důvěru s rozvahou a pokorou. 

Blahopřeji také nově zvoleným zastupitelům a těším se na nadcházející čtyřletou 
spolupráci. 

Chtěla bych na tomto místě také veřejně poděkovat bývalé místostarostce paní 
Marii Mifkové. Její neutuchající nadhled, optimismus a dobrá nálada mi nejednou 
velmi pomohla. Jedna od druhé jsme se navzájem učily, řešily různé situace a vzá-
jemně se doplňovaly. 

Dovolím si také poděkovat všem, kteří se podílíte na přípravě a organizaci kultur-
ních a společenských akcí pořádaných obcí a můj velký díky patří také všem, kteří 
se jakkoliv podílíte na rozvoji, zlepšování a zkrášlování naší obce a vytváříte dobré 
mezilidské vztahy. 

Zasloužený dík také patří těm, kteří se věnují přípravě mladých hasičů, trénují 
s nimi a jezdí s nimi na soutěže a závody. 

Jsem vděčná za to, že i přesto, že jsme malá obec, najdou se zde vstřícní lidé, kteří 
jsou ochotní ve svém volném čase pomáhat a udělat radost druhým. 

Přeji vám všem v tomto nastávajícím svátečním čase a v příštím roce především 
pevné zdraví, bez něj jsou všechny ostatní věci nepodstatné.  

Ať máte okolo sebe dobré přátele, kteří vás dokážou rozesmát a  dobře naladit 
a jste úspěšní ve všem, co jste si předsevzali. Úspěch sice spočívá v tvrdé práci, ale s ní 
přichází naplnění velkých snů a po jejich naplnění je člověk spokojenější a šťastnější. 
Naučte se věřit svému cíli a  jděte za ním. Život nabízí neustále mnoho krásných 
okamžiků a příležitostí, tak ať vám jich uteče v příštích dnech a v příštím roce co 
nejméně. 

Dovolím si závěrem jeden krásný citát, na který jsem nedávno narazila 
,,Když prší štěstí, nebuď hlupák, stoupni si pod okap a chytej, seč ti síly stačí.“

Krásné Vánoce, pevné zdraví a úsměv na tváři! 
 

Vaše starostka Kateřina Jandová
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Vážené dámy, Vážení pánové,
milé děti, spoluobčané.

V době, kdy se k Vám tyto řádky dostávají, 
se již zcela jistě připravujete na vánoční svátky. 
Tento krásný čas vždy byl, je a  bude obdobím 
klidu, radosti, přízně a přátelství. Věřím proto, 
že také letošní svátky dopadnou na výbornou 
a každý z Vás na ně bude vzpomínat jen a pouze 
v dobrém.

Musím se přiznat, že vánoční období na-
prosto miluji. Je pro mě synonymem setkávání 
se s lidmi, které mám rád a kterých si vážím. 
A  to v  jakékoliv části tohoto mimořádného 
času. Ať už jde o  nákupní shon, o  poklidné 
povánoční večery či o elegantní oslavy příchodu nového roku, jsem si jist tím, 
že také Vy si je patřičně užijete tak, jak to nejlépe vyhovuje vašemu vkusu 
a ladění.

Za více než dva roky, po které jsem obyvatelem naší obce, Vaším sousedem 
a troufám si říct, že v mnoha případech také přítelem, jsem vypozoroval, že ať už 
jde o svátky či o jakoukoliv jinou událost, naše Výkleky ji vždy zvládají s noblesou. 
Tato na mapě možná nepatrná tečka pro mě není jen lomem, údolím, nebo zna-
kem s vlajkou. Výkleky, to je každý jeden z nás, to jsme my a náš společný domov.

Stále vídávám na Vašich tvářích úsměvy. A vím přitom, že nejde jen o zdvo-
řilost, ani o nějakou formálnost „usměvavých tváří,“ ale o úsměvy, pro které je 
skutečný důvod, které jsou opravdové. A když si to dám do kontrastu s poslední-
mi roky, kdy byla skloňována především témata jako Covid, krize, energie či vál-
ka, musím před Vámi všemi hluboce smeknout. Nedali jste se, nepodlehli splínu 
a přestáli i ta období, která nebyla snadná.

Nerad slibuji něco, co nemohu splnit, a proto Vám nemohu slíbit, že bude líp, 
že žádná složitá období nepřijdou. Ale rozhodně mohu slíbit to, že udělám vše, co 
bude v mých silách, abychom se měli všichni alespoň stejně tak dobře, jako dosud.

Přeji Vám šťastné a veselé Vánoce, klidné prožití nastávajících svátků ve spo-
lečnosti rodiny a přátel, a do nového roku Vám všem přeji, aby byl alespoň o ma-
ličko lepší, než ten předešlý!

S úctou,
Váš Pavel W.

Vážené dámy, Vážení pánové, 
milé děti, spoluobčané. 
 

 

V době, kdy se k Vám tyto řádky dostávají, se již zcela jistě 
připravujete na vánoční svátky. Tento krásný čas vždy byl, je a bude 
obdobím klidu, radosti, přízně a přátelství. Věřím proto, že také 
letošní svátky dopadnou na výbornou a každý z Vás na ně bude 
vzpomínat jen a pouze v dobrém. 

 
Musím se přiznat, že vánoční období naprosto miluji. Je pro mě synonymem setkávání se 
s lidmi, které mám rád a kterých si vážím. A to v jakékoliv části tohoto mimořádného času. Ať 
už jde o nákupní shon, o poklidné povánoční večery či o elegantní oslavy příchodu nového 
roku, jsem si jist tím, že také Vy si je patřičně užijete tak, jak to nejlépe vyhovuje vašemu vkusu 
a ladění. 
Za více než dva roky, po které jsem obyvatelem naší obce, Vaším sousedem a troufám si říct, 
že v mnoha případech také přítelem, jsem vypozoroval, že ať už jde o svátky či o jakoukoliv 
jinou událost, naše Výkleky ji vždy zvládají s noblesou. Tato na mapě možná nepatrná tečka 
pro mě není jen lomem, údolím, nebo znakem s vlajkou. Výkleky, to je každý jeden z nás,  
to jsme my a náš společný domov. 
Stále vídávám na Vašich tvářích úsměvy. A vím přitom, že nejde jen o zdvořilost, ani o nějakou 
formálnost „usměvavých tváří,“ ale o úsměvy, pro které je skutečný důvod, které jsou 
opravdové. A když si to dám do kontrastu s posledními roky, kdy byla skloňována především 
témata jako Covid, krize, energie či válka, musím před Vámi všemi hluboce smeknout. Nedali 
jste se, nepodlehli splínu a přestáli i ta období, která nebyla snadná. 

Nerad slibuji něco, co nemohu splnit, a proto Vám nemohu slíbit, že bude líp, že žádná složitá 
období nepřijdou. Ale rozhodně mohu slíbit to, že udělám vše, co bude v mých silách, abychom 
se měli všichni alespoň stejně tak dobře, jako dosud. 

 

Přeji Vám šťastné a veselé Vánoce, klidné prožití nastávajících svátků ve společnosti rodiny  
a přátel, a do nového roku Vám všem přeji, aby byl alespoň o maličko lepší, než ten předešlý! 

 

S úctou, 
Váš Pavel W. 

Vážené dámy, Vážení pánové, 
milé děti, spoluobčané. 
 

 

V době, kdy se k Vám tyto řádky dostávají, se již zcela jistě 
připravujete na vánoční svátky. Tento krásný čas vždy byl, je a bude 
obdobím klidu, radosti, přízně a přátelství. Věřím proto, že také 
letošní svátky dopadnou na výbornou a každý z Vás na ně bude 
vzpomínat jen a pouze v dobrém. 

 
Musím se přiznat, že vánoční období naprosto miluji. Je pro mě synonymem setkávání se 
s lidmi, které mám rád a kterých si vážím. A to v jakékoliv části tohoto mimořádného času. Ať 
už jde o nákupní shon, o poklidné povánoční večery či o elegantní oslavy příchodu nového 
roku, jsem si jist tím, že také Vy si je patřičně užijete tak, jak to nejlépe vyhovuje vašemu vkusu 
a ladění. 
Za více než dva roky, po které jsem obyvatelem naší obce, Vaším sousedem a troufám si říct, 
že v mnoha případech také přítelem, jsem vypozoroval, že ať už jde o svátky či o jakoukoliv 
jinou událost, naše Výkleky ji vždy zvládají s noblesou. Tato na mapě možná nepatrná tečka 
pro mě není jen lomem, údolím, nebo znakem s vlajkou. Výkleky, to je každý jeden z nás,  
to jsme my a náš společný domov. 
Stále vídávám na Vašich tvářích úsměvy. A vím přitom, že nejde jen o zdvořilost, ani o nějakou 
formálnost „usměvavých tváří,“ ale o úsměvy, pro které je skutečný důvod, které jsou 
opravdové. A když si to dám do kontrastu s posledními roky, kdy byla skloňována především 
témata jako Covid, krize, energie či válka, musím před Vámi všemi hluboce smeknout. Nedali 
jste se, nepodlehli splínu a přestáli i ta období, která nebyla snadná. 

Nerad slibuji něco, co nemohu splnit, a proto Vám nemohu slíbit, že bude líp, že žádná složitá 
období nepřijdou. Ale rozhodně mohu slíbit to, že udělám vše, co bude v mých silách, abychom 
se měli všichni alespoň stejně tak dobře, jako dosud. 

 

Přeji Vám šťastné a veselé Vánoce, klidné prožití nastávajících svátků ve společnosti rodiny  
a přátel, a do nového roku Vám všem přeji, aby byl alespoň o maličko lepší, než ten předešlý! 

 

S úctou, 
Váš Pavel W. 

Slovo místostarosty
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Informace z obce

Shrnutí informací z obce, aneb, co se podařilo v roce 2022
a co nás čeká dále…
Hlavním investičním projektem roku 2022 je výstavba tlakové splaškové kanalizace 

a ČOV a tomuto tématu je dále věnován samostatný článek.
Zde naleznete ve stručných bodech to, co se realizovalo či odehrálo v naší obci, 

a co nás čeká v roce příštím:
   Nový chodník u  č. p. 83 – v  souvislosti s  asfaltováním křižovatky III/43617, 

III/43618 a III/43613, které probíhalo v červenci 2022, bylo rozhodnuto o opra-
vě přiléhajícího chodníku a povrchu autobusové zastávky na horním konci 

   Byla vydána nová turistická brožura Mikroregionu Pobečví, jejíž součástí je 
i příspěvek o obci Výkleky – brožury jsou k dispozici na OÚ a také byly k roze-
brání v místním obchodě

   Obec Výkleky je součástí nově vydané knižní publikace Poznávací atlas pro děti 
Přerovsko, Lipensko, Hranicko

   Bylo rozdáno 35 nových kompostérů v rámci projektu DSO Moravská Brána – 
snižování množství bio odpadů

   Na prostranství pod hasičskou zbrojnicí je umístěna nová informační cedule 
o naší obci 

   Nový asfaltový povrch na místní komunikace od areálu ke krajské cestě
   Svépomocí byla upravena plocha mezi boudami na areále a vedlejší nemovitostí, 

která byla doposud v neudržovaném stavu
   V souvislosti s výstavbou tlakové kanalizace došlo třikrát k narušení vodovod-

ního řadu v naší obci a dále v souvislosti se stavebními úpravami v městysi 
Velký Újezd došlo třikrát k narušení vodovodního řadu v městysi a následné-
mu zastavení dodávky pitné vody do naší obce – všem, kterých se toto dotklo, 
se omlouvám za následnou zhoršenou kvalitu 
pitné vody

   Vodovodní šachta, která je umístěna na začátku 
naší obce a ve které je umístěn regulační ventil 
upravující tlak pitné vody, je v havarijním stavu. 
Přes zimu bude vypracována projektová doku-
mentace a  požádáme na Olomoucký kraj o  do-
taci na řešení mimořádných situací v  oblasti 
vodohospodářské infrastruktury – jedná se o fi-
nančně náročnou investici.

Nový asfaltový povrch na místní komunikaci od areálu ke krajské komunikaci
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Investiční projekt – výstavba splaškové tlakové kanalizace a ČOV
Končící rok 2022 je symbolem jedné z největších investičních akcí, která v naší 

obci doposud proběhla. Myslím, že nejen za sebe mohu konstatovat, že je to koneč-
ně za námi, že jsme to zvládli a že můžeme být pyšní na to, co se podařilo vybudovat 
nejen pro naši generaci, ale i pro tu budoucí. Samozřejmě, není ještě vše dokončeno 
na sto procent, ale to hlavní je hotové.  

Dovolím si nyní malé shrnutí toho, co již bylo v rámci výstavby kanalizace 
realizováno a také malé finanční shrnutí:

– položen celý veřejný řád včetně veřejných částí kanalizačních přípojek
– jsou zakopány všechny šachty (107 šachet)
–  86 šachet je osazeno tlakovými čerpadly včetně jejich připojení k ovládací skříňce
–  je dokončena čistírna odpadních vod a tato je také od 22. 11. 2022 uvedena do 

provozu v rámci předčasného užívání
–  24 nemovitostí v obci je na veřejný kanalizační řád již připojeno domovní částí
–  jsou dokončeny opravy asfaltů na krajských komunikacích, chybí dokončit zá-

livky na spojích mezi původními a novými asfalty
–  u nemovitostí, kde chybí osazení šachty tlakovým čerpadlem a ovládací skříň-

kou bude toto realizováno na jaře 2023. Vlastníci nemovitostí, kteří doposud 
nedodali revizní zprávu o domovní části elektroinstalace, mají celou zimu na 
to, aby takto učinili (tato informace se netýká čtyř nemovitostí, u nichž reali-
zaci přislíbil subdodavatel zajištěný obcí, který v zimních měsících elektroin-
stalaci dokončí)

Finanční shrnutí akce:
–  do 31. 12. 2022 proinvestováno 35 901 974 Kč z celkových 37 884 031 Kč (ná-

klady dle kumulativního rozpočtu)
–  smlouva o dílo se zhotovitelem prodloužena do 30. 4. 2023 – zbývající nákla-

dy budou fakturovány do tohoto data (zbývající stavební práce, osazení šachet 
čerpadly, opravy místních komunikací, sadové úpravy, náhradní výsadba….)

–  náklady na vícepráce v rámci celé investiční akce Splašková kanalizace a ČOV 
jsou ve výši 2 208 336 Kč nad rámec kumulativního rozpočtu

–  úvěr ve výši 13 mil. od KB byl v roce 2022 vyčerpán a úvěr ve výši 2 mil. od KB 
bude zapojen v roce 2023

Informace k domovním částem kanalizační přípojky:
–  v současné chvíli je již možné se kdykoliv napojit domovní částí přípojky do 

šachty s tlakovým čerpadlem a dále na veřejný kanalizační řád
–  rozumím samozřejmě tomu, že v nastávajícím zimním období je technicky ná-

ročné realizovat domovní část výkopových prací, ale je třeba zde tuto informaci 
uvést, kdyby přece jen někdo tuto variantu chtěl zvolit a chtěl se napojit i v zimě 
(pozn. vždy je nutné informovat zástupce obce o záměru se připojit)
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–  jakmile ale počasí umožní domovní části výkopových prací realizovat, je nutné 
tyto zahájit u všech doposud nepřipojených nemovitostí

–  domovní část kanalizační přípojky musí být ve spádu, tzv. gravitační, minimál-
ní spád přípojky je 2%, tj. 2 cm na 1 metr potrubí, maximální spád je 40%

–  domovní část kanalizační přípojky (= úsek odpadního potrubí vyústěný z ne-
movitosti a  zaústěný do šachty s  čerpadlem) lze realizovat svépomocí, popř. 
odbornou firmou

–  náklady spojené s  realizací prací na domovní části přípojky si hradí vlastník 
nemovitosti (výkopové práce + potrubí)

–  domovní část kanalizační přípojky je nutné realizovat dle projektové dokumen-
tace, kterou pro vlastníky nemovitostí zpracovala společnost Agpol 

–  projekty domovních částí kanalizačních přípojek jsou nyní na stavebním úřadě 
v Přerově schváleny a čeká se pouze na nabytí právní moci. Projektová doku-
mentace domovních částí kanalizačních přípojek bude od ledna k vyzvednutí 
na Obecním úřadě ve Výklekách.

–  v druhé polovině listopadu 2022 byli majitelé nemovitostí vyzvání projekční 
firmou Agpol (emailem, SMS zprávou) k doplatku financí za zpracování pro-
jektové dokumentace

–  kdo nevyužil možnosti hromadného projektového zpracování na domovní část 
kanalizační přípojky a nebude mít vydaný územní souhlas, nebude se moci při-
pojit na veřejný kanalizační řád

KRITÉRIA PRO NAPOJENÍ NEMOVITOSTI

–  napojená splašková voda je odpadem pouze 
z WC, koupelen, prádelen a kuchyní

–  po napojení na obecní veřejnou kanalizaci je 
dána povinnost ze zákona vyřadit z provozu 
původní jímky, septiky či domovní čistírny 
odpadních vod

–  obsah stávajících jímek, septiků či domov-
ních čistíren odpadních vod NESMÍ BÝT 
v  žádném případě přidán (přečerpán) do 
nové kanalizační šachty, kde je umístěno tla-
kové čerpadlo

–  poté, co se nemovitost napojí na novou 
tlakovou kanalizaci, tak je nutné stávající septiky,  
jímky nebo čistírny odpadních vod nechat vyvést. 

–  do kanalizační přípojky nesmí být zaústěny dešťové vody (ze střech) ani pod-
zemní vody (např. drenáže)

Pohled na dokončenou ČOV 
od krajské komunikace 
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–  do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů – v naší obci asi není tento
případ

–  do kanalizační šachty není možné vypouštět vodu z bazénů
–  přípojka musí být provedena jako vodotěsná

DÍLČÍ KONTROLA PROVEDENÍ DOMOVNÍ ČÁSTI KANALIZAČNÍ PŘÍ-
POJKY ZE STRANY OBCE VÝKLEKY

–  na obecním úřadě Výkleky nahlásí majitel nemovitosti v předstihu alespoň 2
dny – osobně či telefonicky připravenost ke kontrole domovní části kanalizač-
ního potrubí – zástupci obce nebudou kontrolovat celé vedení výkopu, postačí
ponechat otevřený cca poslední 1 metr výkopu domovní části s potrubím za-
ústěným (napojeným) do šachty s čerpadlem

–  kontrolu bude provádět některý ze zástupců obce – starostka (tel. 603480161),
TDI stavby p. Zobaník (tel. 775339673), pracovník obsluhy ČOV a kanalizace
p. Oldřich Zdařil (tel. 724052041)

–  bude zkontrolováno stavebně technické provedení vyústění domovní části po-
trubí do šachty, kde je tlakové čerpadlo

–  bude pořízena fotodokumentace napojení domovní části
–  bez výše zmíněného postupu nebude umožněno napojení na splaškovou ka-

nalizaci, konkrétní termíny připojení jednotlivých nemovitostí budou řešeny
individuálně na základě dohody obou zúčastněných stran

–  apeluji na majitele nemovitostí, kteří mají na šachtě umístěn pojezdový betono-
vý poklop, aby při výkopu a napojování domovní části kanalizace postupovali
opatrně a nedošlo k posunu (poklesu) betonového poklopu či betonových prs-
tenců, které jsou pod poklopem.

–  obsyp poklopu a prstenců je třeba odstranit opatrně, tak aby nedošlo k  jeho
zhroucení.

–  postupně budou také s majiteli jednotlivých napojených nemovitostí uzavírány
Smlouvy o odvádění odpadních vod

STOČNÉ
Domácnosti, které jsou již připojeny na veřejnou kanalizaci od listopadu 2022, 

začnou stočné platit od ledna 2023. Domácnosti, které se postupně na veřejný ka-
nalizační řád připojí, začnou platit stočné ode dne připojení. Se všemi, kteří jsou již 
připojeni, nebo se postupně připojí, budou jednotlivě uzavřeny smlouvy o odvádění 
splaškových vod. Záleží na každém majiteli nemovitosti, zda zvolí zálohový systém 
plateb (pozn. výši zálohy na stočné je vždy nutné předem nahlásit na OÚ), nebo zda 
bude chtít stočné platit jednou ročně. 

Výše stočného pro rok 2023 není v době zpracování tohoto zpravodaje prozatím 
stanovena a bude na programu prosincového zasedání ZO.                                    -KJ-
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F O T O G A L E R I E – výstavba tlakové kanalizace a ČOV

Základová deska pod budovu ČOV

Průběh stavby kanalizace

Proplach a nakonec i bagrování ucpané 
dešťové kanalizace – děkuji SDH Výkleky 

a všem zůčastněným za součinnost
Zásah profesionálních a dobrovolných 
hasičů u narušené plynovodní přípojky

Uvedení ČOV do provozu – pohled 
do interiéru ČOVUvedení ČOV do provozu

Kontrolní 
den je 
v plném 
proudu
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Vypjatý červencový týden – rekonstrukce 
asfaltů na horní křižovatce a do toho stavba 

kanalizace

F O T O G A L E R I E – co se dělo v průběhu roku v naší obci

Stavební práce v třídě MŠ – zazdění  
původních komínových otvorů, nové omítky 

a výmalba

Obnova budovy obecního úřadu a mateřské školy

Celý půdní prostor budovy byl zafoukán 
izolační pěnou

Nový chodník u autobusové zastávky  
na horním konci

Nové vpustě 
na dešťovou 

vodu
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Mateřská škola Výkleky 2022

Vážení občané Výklek,
blíží se závěr roku a  to je obvykle čas k ohlédnutí a bilancování. Dovolte tedy 

i  mě pár slov. Úvodem bych ráda poděkovala za spolupráci zřizovateli mateřské 
školy - obci Výkleky v čele se starostkou Kateřinou Jandovou. Nasazení, s jakým se 
podařilo za velmi krátký čas realizovat poměrně náročné projekty, pořádat pravidel-
né akce pro občany a snaha podporovat mateřskou školu a její rozvoj, jsou obdivu-
hodné a nejsou samozřejmé. Dále bych ze srdce ráda poděkovala svým kolegyním 
za skvělou práci, kterou v  mateřské škole každodenně odvádí. Velmi mě těší, že 
spolu se mnou vede mateřskou školu stále stejný tým lidí, který pracuje každý den 
se stoprocentním nasazením, ochotou a často nad rámec svých povinností. Velmi si 
vážím maximální vstřícnosti ke vzájemné spolupráci a přátelských vztahů, které se 
nám podařilo vybudovat a věřím, že mají i pozitivní vliv na děti. 

Našim společným cílem je stále budovat a naplňovat požadavky moderní před-
školní instituce, ve které probíhá především primární vzdělávání dětí, což tak bo-
hužel stále není vždy vnímáno. Soustavně také nadále pracujeme na modernizaci 
interiéru mateřské školy, kdy i v tomto roce proběhly další úpravy v podobě zazdě-
ní starých nepoužívaných komínů, rozsáhlé opravy omítek a výmalba hlavní třídy 
a ložnice. V celém prostoru mateřské školy došlo také na kompletní výměnu osvět-
lení, zásuvek a vypínačů. V  jídelně děti využívají nový nábytek v podobě nových 
stolů a židliček. Zázemí výdejny bylo doplněno o další potřebné vybavení v podobě 
nerezových gastronádob a termoportu. 

Nadále pokračujeme v našich vzdělávacích aktivitách formou tematických dní, 
na které navazují 
každodenní rozší-
řené poobědové ak-
tivity. K  zavedeným 
činnostem (výuka 
anglického jazyka, 
předškolní příprava 
a  logopedická pre-
vence, lekce dětské 
jógy, keramická díl-
nička) nově přibyla 
také polytechnická 
výchova. Loňský 
ježíšek dětem na-
dělil pracovní ponk 
s  funkčním nářa-
dím, díky kterému 
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máme možnost pravidelně rozvíjet manuální zručnost a  jemnou motoriku dětí. 
Součástí našeho vzdělávacího programu jsou pravidelné workshopy a  další akce. 
V rámci celonárodního projektu digitalizace jsme pořídili naše první robotické po-
můcky, díky kterým se děti seznamují s prvním programováním. 

S životem v naší mateřské škole a všemi zmiňovanými aktivitami se může veřej-
nost blíže seznámit prostřednictvím webových stránek www.msvykleky.cz a rodiče 
mají možnost nahlédnout a reagovat na pravidelně uveřejňované příspěvky v uza-
vřené skupině sociální sítě facebook. 

Nyní mi dovolte, abych prostřednictvím těchto řádků popřála za sebe 
a ostatní zaměstnance mateřské školy všem občanům Výklek především pevné 
zdraví, lásku a pozitivní mysl. Žijeme v náročné době a čelíme mnoha situa-
cím, které jsme dosud nezažili. Přesto věřím, že při zachování vzájemné úcty 
a  lásky vše zvládneme. Děkujeme za podporu a  těšíme se společně v  novém 
roce 2023. 

Lenka Hanulíková, ředitelka MŠ Výkleky 

Vážení a milí čtenáři, návštěvníci naší malé obecní knihovny, 
dovolím si v letošním příspěvku do Obecního zpravodaje udělat takovou malou 

statistiku zápůjček za posledních pět roků.
Naše knihovna je sice malá, ale svým obsahem velmi rozmanitá a  své si zde 

najdou jak malí, tak i velcí čtenáři. Každoročně se snažíme nabídku knih rozšířit 
o zhruba 20 titulů různých žánrů. Na webu obce Výkleky v kategorii knihovna
můžete nahlédnout přímo do seznamu nově zakoupených knih od roku 2009, kte-
rý je každoročně aktualizován.

Přijďte se podívat a přesvědčit, určitě si vyberete, knihovna je otevřená každou 
středu od 14 do 17 hodin a sídlí v budově Obecního úřadu. 

JAK ŠEL ČAS – knihovna v posledních 5 ti letech D (děti)
rok výpůjček     knih                čtenářů přírůstek úbytek
2018 119 + 7D 284 + 8D 10 + 1D 2 3
2019 136 + 15D 329 + 23D 14 + 1D 5 1
2020 130 + 13D 346 + 21D 16 + 4D 5 0
2021 106 + 10D 293 + 15D 15 + 3D 4 6
2022  90 + 10D 245 + 25D 14 + 3D 2 2

U příležitosti nadcházejících vánočních svátků 
Vám přeji pohodu, lásku a spokojenost do nového roku. 
Vaše knihovnice Jitka Bednárská. 

KNIHOVNA
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SDH Výkleky

JAKÝ BYL ROK 2022 POHLEDEM HASIČŮ…
I letos pro vás máme stručné hasičské ohlédnutí za uplynulou sezónou. Rok 2022 

jsme chtěli odstartovat výroční valnou hromadou, což nám ale covid opět nedovolil. 
Od února jsme mohli rozjet plánovaný program bez omezení. První naší akcí 

v nově opravené klubovně byl Slivkošt. Ten se konal po několikaleté pauze a zájem 
byl nad očekávání velký. Porota, složená z místních odborníků i nadšenců, hodnotila 
hned 36 vzorků slivovic a jako vítězné vyhodnotila ty od pana Tomáše Zdařila a pana 
Jana Brachtla.

Akce, kterou na jaře ocenily i děti, byl březnový maškarní průvod v čele s Medvě-
dem. Ve stejný měsíc jsme stihli také Vepřové hody – letos poprvé na areále a hned 
s tím nejlepším počasím, které jsme si mohli přát. Bylo dost chladno na zpracování 
zabijačkových dobrot a zároveň krásně slunečno. Osvědčená zabijačková sestava je 
již sehraná a oba dny vše klapalo, jak mělo.

Začátek vodění medvěda 2022

V dubnu jsme v celé obci posbírali staré železo, koncem května jsme na areále 
uspořádali první venkovní posezení se sousedy a v červnu jsme navázali první le-
tošní taneční zábavou s kapelou Forum II. Účast byla velmi vysoká a všichni jsme si 
zábavu moc užili.

V červenci jsme uspořádali už třetí ročník turnaje v malé kopané, kdy výhra za-
slouženě putovala do sousedních Lazníček. Na odpoledne volně navázala večerní 
zábava se skupinou Negativ. S dětmi jsme ještě v srpnu stihli stanování na areále 
s večerní procházkou a táborákem.

Dřinu na trénincích jsme letos zúročili
Hned, jak se na jaře jen trochu oteplilo, začali jsme s tréninkem dětí. To jsme 

ještě netušili, jak nabitá nadcházející sezóna bude! Duben jsme odstartovali na 
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závodech v Kyselovicích a kon-
cem května jsme soutěžili na 
druhé části hry Plamen v Hra-
nicích a v Soběchlebích.

Dětem se začalo dařit, a  tak 
jsme se do toho trošku obuli. 
Dřinu na trénincích jsme zúro-
čili a  podařilo se nám rozšířit 
sbírku cen – máme i krásný pu-
tovní pohár ze Soběchleb. 

Skoro na každých závodech 
jsme v  konkurenci dalších mi-
nimálně dvaceti družstev sbírali 
umístění v první třetině startov-
ního pole. Samozřejmě, ne vždy 
se vše dařilo dle očekávání, ale 
nevzdali jsme to. 

Některé děti se zapojily také 
do závodů sprintu na šedesát 
metrů s  překážkami. Tady ještě 
máme co pilovat, ale příslib do 
další sezóny je jasný – Magda-
léna Kováříková se probojovala 
do krajského kola! Vůbec popr-
vé některé děti sbíraly zkušenos-
ti také ve fyzicky náročné soutěži TFA junior (nejtvrdší hasič) neboli individuálním 
běhu tratí s plněním hasičských úkolů.

Úspěšně soutěžili také dospělí hasiči 
Soutěž dospělých letos odstartovalo jarní okrskové kolo v požárním sportu mužů 

i žen. Navzdory dvouleté pauze jsme dali dohromady obě družstva a z okrsku jsme 
si přivezli dvě první místa. 

Družstvo žen se dalších závodů nezúčastnilo. Mile překvapili muži a také muži 
v kategorii 35+, kteří si závodní sezónu užili naplno. 

V září jsme ve Výklekách uspořádali poslední kolo Moravského poháru v požár-
ním sportu. Bylo sice chladno, ale hasiči nejsou z cukru, a tak k nám přijelo celkem 
23 soutěžních družstev. Podařilo se nám poskládat družstvo mužů, žen i mužů 35+ 
a svůj první veřejný požární útok úspěšně předvedli také naši dorostenci! 

Letos se nám také podařilo rozšířit sportovní vybavení – konkrétně dětem o nové 
savice, hadice na sprint 60 m s  překážkami a  dospělým  hasičům a  dorostencům 
o nové závodní hadice a savici s košem.

Start závodu

Společné focení a radost z úspěchu
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Společné focení a radost z úspěchu

Náročná výjezdová sezóna
Nezahálela ani výjezdová jednotka – už koncem loňského roku její připravenost 

otestoval místní požár kotelny. Zasahovali jsme také u spadlého stromu a byli čty-
řikrát povoláni k k doplňování hasičských cisteren vodou z lomu při požárech lesa 
v blízkém okolí. Další výjezd byl přímo do Výklek k narušené přípojce plynového 
vedení. 

Do výbavy zásahové jednotky hasičů letos díky financím z Olomouckého kraje 
i obecní pokladny přibyly nové zásahové hadice typu B a C. Někteří členové jednot-
ky se také zúčastnili povinného proškolení.

Moc děkujeme všem, kteří se s námi podíleli na náročné sezóně i přípravě jednot-
livých akcí. Zvláštní poděkování míří k těm, kteří nám pomáhají s přípravou dětí na 
závody, ať už je to pomoc při tréninku, nebo při dopravě na závody. A také rodičům, 
jejichž bdělost testujeme neustálým přesouváním časů tréninků dle počasí a jiných 
okolností.   

Přejeme všem klidný konec letošního roku a v čase Vánoc pohodu 
a klid – jako vždy bez hořících adventních věnců a záclon. 
A úspěšný rok 2023.

Markéta Indráková Zdařilová, starostka SDH
Michaela Čechová, vedoucí mládeže
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SBÍRKA
ošacení a dalších 
potřebných věcí 

na podporu válkou 
zasažené Ukrajině.

Výsledky dětí za rok 2022

Kyselovice –  1. a 2. místo mladší žáci 
12. místo starší žáci

Hra Plamen – 4. mladší, 13. starší
Býškovice – 2. mladší, 13. starší
Osek nad Bečvou – 4. mladší
Pavlovice u Přerova – 3. mladší
Paršovice – 1. mladší, 12.starší
Dřevohostice – 11. mladší
Partutovice – 8. mladší
Soběchleby – 1. mladší, 12. starší
Střítež N/L – 3. mladší
Špičky – 5. mladší, 6. starší
Olšovec – 4. mladší
Celkové 5. místo mladší ve velké ceně 
okresu Přerov
Provodovice –  29. místo Magdalena 

Kováříková, krajské 
kolo 60 m překážek

Lipník nad Bečvou, branný závod –  
1. mladší, 3. starší
Staměřice, branný závod – 2. mladší,
8. Starší
Soběchleby TFA Junior:
(v různých věkových kategoriích)
 Tadeáš Zdařil – 2. místo
 Kryštof Indrák – 4. místo
 Nela Tomková – 5. místo

 Lucie Jandová – 6. místo
 Valerie Švarcová – 9. místo
 Magda Kováříková – 10. místo
 Rozálie Jandová – 11. místo

Výsledky mužů za rok 2022

Okrskové kolo – 1. místo
Dřevohostice – 8. místo
Velký Týnec – 5. místo
Čechy – 9. místo
Výkleky – 9. místo

Muži 35+

Chropyně – 2. místo
Počenice – 1. místo
Dřevohostice – 1. místo
Uhřičice – 1. místo
Rychlov – 4. místo
Rokytnice – 1.místo
Lobodice – 1. místo
Čechy – 1. místo
Výkleky – 1. místo

Výsledky žen za rok 2022

Okrskové kolo – 1. místo
Výkleky – 4. místo
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Kulturní a společenské akce 

Kulturní akce aneb co všechno se událo v roce 2022
I když začátek roku 2022 nenesl úplně pozitivní vyhlídky v  lepší časy, vše 

se v dobré obrátilo a konečně po dvou letech přinesl pomyslnou volnost, co se 
týká uskutečňování společenských akcí a setkávání se navzájem.

V lednu proběhlo Vítání občánků, kdy jsme mezi občany obce Výkleky při-
vítali Matyáše Müllera.

Společenské akce se v  plném prou-
du rozběhly v  březnu. Byly odstartovány 
Společenským večerem, kde k  poslechu 
a tanci hrálo Duo Kučera. Poté druhý den 
následoval Dětský maškarní karneval, 
kterým provázela Klaun family se svým 
programem.

Na začátku měsíce dubna se uskutečnil 
Velikonoční jarmark, který nám zaháji-
ly svým vystoupením děti z  MŠ Výkleky 
a  z  pěveckého sboru při ZŠ Velký Újezd. 
Posledního dubna proběhlo Čarodějnické 
rejdění.

V měsíci květnu následoval Cyklovýlet. 
Startovalo se jako již tradičně u  hasičské 
zbrojnice a závěr trasy byl na letním areálu.

Hodové odpoledne a  dětský den pro-
běhl, jak je tradicí v měsíci červnu. Během této společenské akce vystoupily 
děti z MŠ Výkleky, orientální tanečnice Aysun Olomouc a k poslechu hrála ka-
pela Dallas. Celou akci provázel bohatý program pro mladší a starší děti – ma-
lování na obličej, kouzlení s nafukovacími balónky, nafukovací skluzavka, ská-
kací hrad, slackline, schody do nebe – pivní bedny, vodění na koních. V měsíci 
červnu byla také odsloužena mše svatá v kapli svatého Antonína Paduánského 
za občany z Výklek, kterou sloužil páter František Foltýn. 

V měsíci červenci se na areálu uskutečnilo Letní kino. Promítal se film Srd-
ce na dlani.

Na začátku září proběhlo Rozloučení s prázdninami spojené s promítáním 
filmu pro děti – Gump – pes, který naučil lidi žít. V měsíci září se konala tra-
diční Drakiáda nejen pro děti. 

Druhé Vítání občánků bylo realizováno v  měsíci říjnu. To jsme přivítali 
nové občánky Valerii Roháčovou a Jaroslava Harančáka mezi občany obce Vý-

Fotokoutek na dětském  
maškarním karnevale, kde se děti 

mohly vyfotit s klaunkami
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kleky. Tento měsíc se konal také Lampionový průvod. Během lampionového 
průvodu děti plnily úkoly na stanovištích, tam na ně čekaly pohádkové a stra-
šidelné bytosti. 

Koncem listopadu proběhlo Rozsvícení vánočního stromu. Jak tomu bývá 
každý rok, i letos nám ho přišel rozsvítit Mikuláš s čerty a andělem. Celá akce 
probíhala v poklidné atmosféře, kterou povzneslo vystoupení dětí z MŠ Vý-
kleky a dětí z pěveckého sboru při ZŠ Velký Újezd, program byl zakončen oh-
ňostrojem.

V prosinci nás ještě čekají dvě akce: Adventní koncert v kapličce a Silves-
trovský přípitek. Moc se na Vás těšíme.

Na závěr mého příspěvku, bych chtěla Vám všem, kteří se účastníte pořáda-
ných akcí z celého srdce moc poděkovat za Vaši podporu a přízeň, čímž nám 
dáváte sílu v pořádání společenských akcí i nadále pokračovat. Děkujeme.

Také bych chtěla poděkovat všem nejen místním, ale i přespolním, kteří nám 
pomáhali s napečením dobrot nebo se sebemenší pomocí, s připravovanými 
akcemi a jejich hladkým průběhem.

Moc děkujeme.
S přáním pevného zdraví a brzkého shledání na dalších akcích.

Mgr. Hana Kováříková

Krásné prožití svátků vánočních, 
hodně štěstí a zdraví 
v novém roce 2023. 

v roce 2022
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Start zimní vycházky 2022

Opékání špekáčku na zimní vycházce – v letošním roce byl cílem výletu rybník Lukavec

F O T O G A L E R I E – ze společenských akcí
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Zábava pro děti i rodiče na pasování předškoláků

Vystoupení dětí na velikonočním jarmarku

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

Cyklovýlet 2022 – krátké zastavení po cestě

Cyklovýlet 2022 – v cíli na letním areále si děti společně s dospělými zahráli míčové hry

Cyklovýlet 2022 – hromadný start od hasičárny



Výklecký zpravodaj  |  2022 strana 21

Čarodějnice 2022 – Jarek Hnilica se svými přáteli 
nám udělali radost krásnou hudbou u ohně Čarodějnice 2022

Posbírané pytle 
při úklidu 
dobrovolníků 
v lomu 
na jaře 2022

Pohodička před začátkem letního kina
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F O T O G A L E R I E – ze společenských akcí

Zdobení vánočního stromečku 2022

Vánoční jarmark 2022

Tým pekařek při přípravě pohoštění na  
Vánoční jarmark a rozsvícení stromečku 2022

Tři králové 2022

Silvestr 2021
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Novinkou letošního večírku byl fotokoutek

Lampionový průvod 2022 – společná fotka 
všech, kteří zajišťovali jednotlivá stanoviště

Lampionový průvod 2022 – Křemílek a 
Vochomůrka čekají na příchod dětí Rozloučení s prázdninami 2022 – hry pro děti
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Obecní výlet 2022 – pan Květošek Hnilica 
navštívil také místní kapli

Přednáška o historii kostela

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

Obecní výlet 2022 – kostel Neratov

Návštěva Muzea krajek ve Vamberku
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Hodové odpoledne a dětský den 2022 
– tým u vstupu a u tomboly

Hodové odpoledne a dětský den 2022 
– tým zajišťující míchané nápoje

Hodové odpoledne a dětský den 2022 
– grilovací tým

Hodové odpoledne a dětský den 2022 
– nahlédnutí do kronik obce

Hodové odpoledne a dětský den 2022 
– atrakce pro děti

Hodové odpoledne a dětský den 2022 
– bohatá tombola nesmí chybět
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F O T O G A L E R I E – co se dělo v průběhu roku v naší obci

Pan Květoslav Hnilica oslavil v lednu 2022 
krásných 85 roků

Krásně rozkvetlé levandule okolo parkoviště 
před Společenským domem

Paní Marie Kobzová oslavila v červnu 2022 
krásných devadesát roků

Vkusně osazené přírodní truhlíky 
na ,,informačním středisku“

Zdravotní prořezání lípy pod hasičárnou
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Zakončení příměstského tábora 2022

Také letos proběhl příměstký tábor za hojné účasti dětí z Výklek a okolních obcí

Letní areál byl v průběhu příměstského tábora náležitě využit
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POPLATKY 2023
MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 Výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023 
činí:
600 Kč/rok – fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
600 Kč/rok – fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k indivi-

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

Poplatek je splatný do 31. 5. 2023.
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 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 od-
hrnutím sněhu. 

Kontejnery na Bio odpad byly na zimní sezónu uklizeny a jejich svoz začne 
opětovně od dubna 2023. Jeden BIO kontejner bude na zimní sezónu ponechán 
na sběrném místě u obecního úřadu a bude vyvážen nepravidelně na vyzvání.  

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA PRO ROK 2023
Výše poplatku na rok 2023 činí 50 Kč/rok za prvního psa a 100 Kč/rok za 

každého dalšího psa téhož držitele. 
Poplatek je splatný do 31. 5. 2023. Poplatek lze hradit v kanceláři OÚ Výkle-

ky nebo bankovním převodem na účet č. 29825831/0100, variabilní symbol 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 ex-
krementy, je to slušnost a ohleduplnost k ostatním spoluobčanům. 

PLATBA ZA PITNOU VODU A ODEČTY VODOMĚRŮ
Cena za 1 m3 odebrané pitné vody odebrané v roce 2022 je stanovena ve výši 

38 Kč/ m3. Odečty vodoměrů budou provedeny začátkem ledna 2023 a od února 
2023 je možné platbu uhradit v kanceláři OÚ nebo bankovním převodem na 
účet číslo: 29825831/0100, variabilní číslo je číslo popisné nebo evidenční. Da-
tum splatnosti za odebranou pitnou vodu je 31. března 2023. 
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Od ledna 2023 dojde vyššímu nárůstu ceny za pitnou vodu odebranou 
od městyse Velký Újezd a s tím bude souviset i nárůst ceny za pitnou vodu 
pro občany naší obce. Přesná výše ceny pitné vody odebrané od ledna 2023 
bude teprve propočítána a schválena na prosincovém zasedání zastupitel-
stva obce Výkleky. 

STOČNÉ
V roce 2023 bude v souvislosti s uvedením tlakové splaškové kanalizace 

a  ČOV  do provozu zavedeno tzv. STOČNÉ. Výše stočného pro rok 2023 
není v době zpracování tohot zpravodaje prozatím stanovena. Domácnosti, 
které jsou již připojeny na veřejnou kanalizaci od listopadu 2022, začnou stoč-
né platit od ledna 2023. Domácnosti, které se postupně na veřejný kanalizační 
řád připojí, začnou platit stočné ode dne připojení. Se všemi, kteří jsou již 
připojeni, nebo se postupně připojí, budou jednotlivě během ledna uzavřeny 
smlouvy o odvádění splaškových vod. Záleží na každém majiteli nemovitosti, 
zda zvolí zálohový systém plateb (pozn. výši zálohy na stočné je vždy nutné 
předem nahlásit na OÚ), nebo zda bude chtít stočné platit jednou ročně. 

SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2023



Výklecký 

zpravodaj   2022

KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH 
A SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBCI VÝKLEKY PRO ROK 2023

Veselé Vánoce Veselé Vánoce 

a šťastný nový rok 2023a šťastný nový rok 2023

Vám přeje Obec VýklekyVám přeje Obec Výkleky

DATUM AKCE POŘÁDÁ

7. 1. 2023 Zimní vycházka Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

18. 2. 2023 Vodění medvěda – Masopust SDH Výkleky

25. 2. 2023 Slivkošt SDH Výkleky

4. 3. 2023 Společenský večer obce Výkleky Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

5. 3. 2023 Dětský maškarní karneval Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

 18.–19. 3. 2023 Vepřové hody SDH Výkleky

 Březen 2023 Kvízové odpoledne pro děti Knihovna Obce Výkleky

25.–26. 3. 2023 Velikonoční jarmark 
Výročí 50 let od založení 
Mateřské školy Výkleky

Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

Mateřská škola Výkleky

30. 4. 2023 Čarodějnické rejdění Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

20. 5. 2023
Oslavy 95 let od založení SDH 

a 50 let od položení základního 
kamene na hasičské zbrojnici 

SDH Výkleky

 Červen 2023 Cyklovýlet Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

17. 6. 2023 Hodové odpoledne a dětský den Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

29. 7. 2023 Letní kino na areále Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

19. 8. 2023 Turnaj v malé kopané a večer 
taneční zábava SDH Výkleky

 Září 2023 Obecní výlet Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

 Září 2023 Drakiáda Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

 Říjen 2023 Lampionový průvod pro děti 
i dospělé

Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

2. 12.–3. 12.
2023

Rozsvícení vánočního stromu 
a vánoční jarmark

Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

Prosinec 2023 Adventní koncert v kapli Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky 

31. 12. 2023 Silvestrovský přípitek Obec Výkleky a Spolek pro kulturu 
a rozvoj obce Výkleky

Uvedené termíny mají pouze informační charakter a může dojít ke změně z organizačních 
či jiných důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.




