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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás roce 2021. Máme
za sebou velmi náročný a
zvláštní rok 2020. Pandemie,
která zasáhla celý svět, se dotkla
a stále dotýká denně každého
z nás.
Společenský život jak jsme ho
znali se zcela zastavil, konání
tradičních akcí v obci bylo
zrušeno v rámci opatření
vydávaných vládou ČR.
Děti už rok s malými
přestávkami nechodí do školy,
nemohou sportovat, scházet se
se svými kamarády. Je to situace,
kterou nezažily generace našich
předků.
Pevně věřím, že se brzy vše v
lepší obrátí a začneme se opět
potkávat v naší obci při
společenských příležitostech.
Jakmile to situace dovolí,
chceme a budeme pokračovat
v tradičních akcích, na které jste
byli zvyklí.
V roce 2021 přeji Vám všem
hlavně zdraví, štěstí a pohodu
v kruhu Vašich blízkých.
Václav Bryndza
starosta
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OBECNÍ INFO
Informace z úřadu

Vodné a stočné 2021

Veškeré důležité informace týkající se
obce naleznete na webových stránkách
obce, které pravidelně aktualizujeme:

VaK Nymburk stanovili ceny na rok
2021 pro koncového uživatele takto:
cena pitné vody 1m3

www.vykan.cz

39,39 Kč vč. 10% DPH

Zároveň se můžete přihlásit k odebírání
zpráv obecního rozhlasu - zprávy Vám
budou přicházet zdarma formou
emailové a SMS zprávy.

cena vody odkanalizované 1m3

Přihlašovací formulář pro bezplatné
zasílání zpráv naleznete na webu
www.vykan.cz/prakticke-informace/
hlaseni-rozhlasu/

Zápis dětí do I. třídy
ZŠ Kounice

49,06 Kč vč. 10% DPH
více info na www.vak-nymburk.cz

Ředitel Základní školy Kounice oznamuje, že zápis dětí do první třídy se
koná v přízemí budovy ZŠ v Kounicích
v pátek 9. dubna 2021 od 14.00 do
17.00 hodin. Veškeré info naleznete na
webových stránkách školy zskounice.cz

Obecní informace zveřejňujeme nově
také na facebooku - přidejte si nás do
přátel.

Poplatky za svoz odpadu a
poplatky za psy pro rok
2021

Otevírací doba sběrného
dvora

Poplatky zůstávají stejné jako za rok
2020, tj. 700,- Kč/osoba/rok, občané
starší 65ti let platí poloviční částku,
tj. 350,- Kč/rok. Poplatek za psa činí 50,Kč za 1. psa/rok a každý další pes 100,Kč/rok. Poplatek je nutné uhradit
nejpozději do konce dubna 2021.

Sběrný dvůr je pro občany Vykáně
otevřen vždy v pátek od 12:00 h do
16:00h a v sobotu od 8:00h do 12:00 h.

Obecní knihovna
Obecní knihovna je pro Vás otevřena
vždy ve čtvrtek od 16:00 h do 18:00 h.
Každý rok doplňujeme knižní novinky.
Na nové čtenáře se těší paní knihovnice
Božena Baněčková.

Nálepku na rok 2021 je nutné mít
vylepenou nejpozději v pondělí
3.5.2021, od této lhůty nebudou
popelnice bez nálepky vyvezeny.
Svoz odpadu probíhá stejně jako
v předchozím roce 1x za 14 dní v sudý
týden vždy v pondělí.
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OBECNÍ INFO
průběhu listopadu a prosince
uplynulého roku jsme započali s
rekonstrukcí chodníků v obci. Jako první
se realizoval úsek od mostku k domu č.p.
10. Na jaře budou části podél chodníků
osázeny.

udova Obecního úřadu získala nové
nájemníky, konkrétně se jedná o
účetní kancelář, atelier a kadeřnický
salon. Úřad byl nově vymalován, došlo k
přebudování toalet. Zároveň byly
zrekonstruovány stávající kanceláře
starosty.
říjnu provedla profesionální firma
prořez starých a poškozených
stromů v celé obci, zejména z důvodu
zajištění bezpečnosti.

odařilo se nám získat dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj a díky
tomu vzniklo v průběhu podzimu 2020
nové workout hřiště. Nachází v zadní
části fotbalového hřiště a je volně
přístupné všem obyvatelům Vykáně.
Plánujeme zorganizovat ukázkov ý
trénink pro veřejnost s profesionálními
trenéry.
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OBECNÍ INFO
Vysokorychlostní trať

istě jste zaznamenali, že se naší obce velmi dotýká připravovaný projekt železniční
vysokorychlostní trati, která má v budoucnu spojit Prahu s Brnem a dalšími
evropskými městy.
V Nehvizdech má vzniknout terminál Praha - východ. Výstavba prvního úseku
Běchovice - Poříčany by měla začít v roce 2025 a zahájení provozu na prvním úseku
se předpokládá v roce 2028. Jedná se o úsek, který by měl být čtyřkolejný a prochází
katastrem naší obce.
V současné době probíhají práce na studii proveditelnosti.
Za obec jsme se účastnili zatím tří jednání, kde nám byl projekt prezentován. Máme
připravené připomínky a požadavky na začlenění trati do krajiny tak, aby co nejméně
ovlivňovala život v naší obci.
První zmínky o tomto projektu v katastru naší obce jsou z 80tých let minulého
století.
O aktuálním vývoji vás budeme pravidelně informovat.
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NAŠE PLÁNY
íky tomu, že se nám podařilo získat dotaci z programu Ministerstva
zemědělství, bude obnoven obecní rybník. Příprava tohoto projektu začala již za
starostování pana Jiřího Veselého. Do centra naší obce se tím vrátí důležitý prvek,
který k obci vždy patřil.
Práce by měly započít v březnu 2021.

áme zažádáno o dotaci na výsadbu zeleně. Namísto na podzim odstraněných
starých stromů budou na návsi vysazeny nové lípy. Jako další budou vysazeny
ovocné stromy v průhonu, kde již naši předci před sto lety založili ovocnou alej.
Budeme rádi, pokud se do sázení nové aleje zapojí co nejvíce občanů. O termínu a
organizaci Vás budeme informovat.
ále budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků a v úpravě a vybudování
nových parkovacích míst pro návštěvníky Obecního úřadu a zákazníky obchodu
v centru obce.
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NAŠE PLÁNY
áme zpracovanou projektovou dokumentaci, vydané stavební povolení a
podanou žádost o dotaci na rekonstrukci domu čp. 25 (budova pod OÚ).
V budoucnu by se do něj přesunuly kanceláře Obecního úřadu a knihovna. V budově
vznikne také společenská místnost pro spolky působící v obci a pro setkávání
občanů.

a podzim roku 2020 proběhla
rekonstrukce obecního hrobu na
místním hřbitově.

a začátku letošního března byla
kompletně renovována vstupní
brána hřbitova.
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FOTOGRAFIE Z NAŠÍ OBCE

OBČANSKÝ SPOLEK VYKÁŇ
bčanský spolek Vykáň se dlouhodobě zabývá hledáním a studiem historických
textů s tematikou týkající se naší obce. Momentálně se OS podařilo přepsat a
uvést do digitální podoby čtyři dohledané poznámkové sešity historika Vykáně
pana Boreckého, zmiňující historii a dění v obci v letech 1855 až 1940. OS Vykáň
plánuje přepsané materiály po částech uveřejňovat na obecních internetových
stránkách pod záložkou Občanského spolku, jako takový historický seriál o dění
v naší obci, který bude doplňován získanou dobovou fotodokumentací. První část
by měla být zveřejněna v průběhu března.
Rádi bychom požádali občany o zapůjčení historických fotografií, na kterých je
zachycen interiér našeho kostela. Obrazový materiál by mohl pomoci k dohledání
původních lavic a dalších dobových kostelních artefaktů.
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ZE SPOLKŮ
FK ČECHIE VYKÁŇ
dravím příznivce Vykáňského fotbalu. Jak jistě dobře víte, tak jsme toho moc
neodehráli. Situace, která nastala při jarní části, znamenala předčasné ukončení
sezóny 2019-2020. Pro ty, kteří by ,,nevěděli“, co se stalo, tak jsme obdrželi od
našich čínských přátel dárek v podobě celosvětové pandemie COVIDu 19.
Ale zpět k fotbalu a dění kolem něj. Sezónu 2019–2020 jsme tedy předčasně ukončili
na krásném 13.místě, což nebylo moc optimistické. Nicméně nám paradoxně situace
kolem COVIDu nahrála a my jsme zůstali v okresním přeboru. Nastalo tedy období,
kdy jsme se museli zamyslet, co bude dál. Výkony v jarní části nebyly moc
přesvědčivé a vy, kteří na fotbal chodíte, jste to jistě okem zkušených fanoušků
vnímali. Musím tedy ocenit práci zejména našeho nejzkušenějšího ,,bafuňáře,,
Václava Bryndzy, za vydatné pomoci Filipa Novotného a Martina Dlouhého a
nemalé sponzorské pomoci Kamily a Richarda Havránkových. Doufám, že nám
zachovají i v čase budoucích svou věrnou přízeň. Nevím co a jak v té vynucené
pauze udělali, ale mančaft, který se nám představil do sezóny 2020–2021 byl
mentálně úplně jiný, s chutí hrát fotbal a dávat věrným fanouškům radost z této hry.
Bohužel nás náš ,,přítel,, COVID neopustil a dobře rozjetý podzim nám zase zavřel.
Tentokrát v tabulce na 5. místě. Tak snad bude v jarní části lépe a vy nám zachováte
přízeň a s prvním jarním hvizdem do píšťalky přijdete do naší (vaší) fotbalové AMUR
ARÉNY.
Tímto mi dovolte poděkovat panu Jřímu Suberovi. Musím smeknout klobouk za
práci pro klub, kterou dělal vždy dobrovolně, bez jakéhokoliv nároku na odměnu.
Bohužel se rozhodl, že s aktivní činností skončí, neboť řečeno jeho slovy ,,jsem již
na to starý“. Jiří, ujišťuji tě, že nejsi. S ním nám také odešlo nepřekonatelné
cateringové zázemí v podobě jeho ženy Vlasty, která se nám vždy starala o naše plné
žaludky. Takže, Suberovi ….. DĚKUJEME.
Mějte se fajn v této divné době, na fotbale na viděnou.
Vašek Blažík
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ZE SPOLKŮ
HASIČSKÝ SBOR
ilí spoluobčané, rádi bychom vás seznámili s děním v našem hasičském sboru
za uplynulý rok.
Začátek roku začal tradičně. Byl aktualizován plán odborné přípravy členů
výjezdové jednotky, sestaven plán práce a kalendář akcí na rok 2020. V únoru
proběhla Valná hromada sboru, po které následovala Československá diskotéka.
Zahájili jsme pravidelné páteční schůzky pro mladé hasiče, po kterých volně
navazují schůzky členů výjezdové jednotky a ostatních členů sboru.
Koncem března se bohužel začal omezovat pohyb osob a s tím se začala utlumovat
činnost sboru, při nařízení nejpřísnějších omezení jen strojníci prováděli pravidelné
měsíční zkoušky techniky a agregátů ve výzbroji sboru. V jarních měsících byla
jednotka oslovena Krizovým řízením Středočeského kraje, zda budeme schopni
zajistit družstvo na překládku a distribuci zdravotnických potřeb, členové jednotky
samozřejmě pomoc nabídli a přislíbili.
Začátkem léta se daná nařízení začala rozvolňovat a my jsme mohli opětovně začít v
plnění plánovaných akcích: vyčistit požární nádrž, všech pět soutěžních družstev se
i přes nepřízeň počasí zúčastnilo okrskové soutěže v Přerově n/L. V červenci se měl
konat již desátý ročních Vykáňského Florián cupu. Jelikož jsme ho chtěli pojmout
trochu slavnostněji, nepřišla nám vhodná doba na pořádání této akce a desátý
ročník byl odložen na rok 2021 - snad bude situace příznivější a budeme se moci
sejít a pobavit.
Nicméně se nám povedlo uspořádat další stanování pro mladé hasiče, které za
dodržení všech potřebných hygienických opatření úspěšně proběhlo. Mladí hasiči se
ještě zúčastnili setkání Hasičských přípravek v Českém Brodě a soutěže o Maxíkův
pohár v Brandýse n/L. Členové výjezdové jednotky se snažili probrat témata školení
daná na letošní rok.
Na podzim se začala situace opět zhoršovat a činnost sboru se omezila na
pravidelné zkoušky techniky, ostatní akce museli být zrušeny. Příchodem prvních
mrazů byla zazimována veškerá technika a tím byla činnost v roce 2020 ukončena.
Všichni členové sboru s očekáváním a nadějí lepších zítřků vyhlíželi nový rok 2021,
který z hlediska možnosti volného pohybu osob a možnosti scházet se bohužel také
nezačal úplně dobře. Přesto byl stanoven plán Odborné přípravy členů výjezdové
jednotky a částečně s otazníky aktualizován plán akcí na rok 2021.
S přáním všeho nejlepšího a pevného zdraví
Sbor dobrovolných hasičů Vykáň
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Z KRONIKY
PŘED 100 LETY
Obecnou školu ve Vykáni ve školním ročníku 1920/21 navštěvovalo celkem 100
žáků a učilo zde 7 učitelů.
V měsíci listopadu postihla školu nakažlivá nemoc "zánět příušnic" - onemocnělo
hodně dětí.
16.února 1921 proběhlo sčítání lidu, v naší obci žilo tehdy 548 obyvatel. V obci
stálo 97 domů, z toho 4 byly neobydlené.
30. června 1921 došlo k založení pobočky tělocvičné jednoty "SOKOL" u nás v obci.
Do té doby chodili zájemci cvičit do Mochova. Starostou pobočného spolku byl
zvolen pan František Prokůpek.
O prázdninách 1921 bylo velké sucho s tropickými vedry, déle než 6 týdnů nepršelo.
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PRO ŽIVNOSTNÍKY A PODNIKATELE V OBCI
Pokud máte zájem propagovat své služby v dalším vydáním obecního zpravodaje,
kontaktujte kancelář OÚ Vykáň.
Na webových stránkách obce naleznete aktuální informace o platných nařízeních
vlády ČR týkající se COVID, aktuálních omezeních, vyjímek, očkování a také nutné
formuláře ke stažení.

www.vykan.cz
Vydává: OÚ Vykáň, Vykáň 24, 289 15 Kounice
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