
Z VENKOVA

Říká se, že na venkově se dobře 
žije. Ukažte proto všem čtená-
řům, jak se vaše obec dokáže 
bavit. Pošlete nám fotografie 
z obce, kde bydlíte, kam jezdíte 
na rekreaci. Pošlete fotografii 
zajímavých míst, ale také fo-
tografie sousedů, kteří se sešli 
na akci, která se právě u vás 
konala. Fajn bude, když přidáte 
i jména lidí na fotce. Vaše foto-
grafie pak rádi otiskneme.
 Redakce Kolínského deníku

POZNÁTE, KDE JSME FOTOGRAFOVALI?

KVÍZ. Poznáte podle hledáčkem fotoaparátu zachycených detailů, v jaké obci naKolínsku jsme se tentokrát zastavili? Jde o vesnici,
která leží tři kilometry jihozápadně odČeskéhoBrodu. Nejstarší písemná zmínka o této obci je z roku 1295. Od roku 1362 vlastnil
obec Petr z Klučova, který zde vystavěl první tvrz. Minulou středu jsme prostřednictvím fotografií zavítali doKlášterní Skalice.
Své tipy námzasílejte na redakce.kolinsky@denik.cz. Foto: Deník/ Lucie Mašínová

Vyžlovská škola začíná psát
novou historii, chtějí ji obnovit
LUCIE MAŠÍNOVÁ

Vyžlovka – Vyžlovské děti by
od příštího září mohly dochá-
zet do místní školy. Vedení ob-
ce se totiž snaží o její obnovu.
„Podali jsme žádost na minis-
terstvo školství,“ potvrdil
snahu o znovuzaložení školy
starosta obce Jan Pelikán.

Podle jeho slov se vedení
snaží o to, aby škola v obci od
příštího roku opravdu začala
fungovat.

Vyžlovka patří do školské-
ho obvodu Kostelce nad Čer-
nými lesy, kde se v současné
době řeší kapacitní problémy.
Obnovení výuky na Vyžlovce
by tak mohlo černokostelecké
škole výrazně ulevit. To je
podle Jana Pelikána hlavním
cílem celého projektu. Projekt
je totiž zcela harmonizovaný s
kosteleckou školou.

„I nadále budou naše děti
docházet do Kostelce na druhý
stupeň. Stále školu v Kostelci
podporujeme,“ vysvětlil Jan
Pelikán s tím, že obnovou
školství v obci se snaží jen ře-
šit problém, který nastal. „Ne-
ní fér, aby to za nás řešil Kos-
telec,“ myslí si starosta. A tak
by to prý měli brát i ostatní ob-
ce ze školského obvodu.

Jiří Kahoun, starosta Kos-
telce nad Černými lesy, s ob-

novou vyžlovské školy nemá
problém. „Svým způsobem
nám to může pomoci,“ řekl s
tím, že černokostelecká škola
by opravdu mohla kapacitní
problém výrazně pocítit již
příští září a otevření školy na
Vyžlovce by tak mohlo měst-
ské škole ulevit.

„Je plno rodičů, kteří chtějí
dát děti do menší školy,“ do-
dal ještě Kahoun. Myslí si, že
na Vyžlovce nebudou mít pro-
blém kapacitu školy naplnit,
ačkoli někteří rodiče naopak
chtějí své děti posílat rovnou
do městské školy, která nabízí
oba stupně základní školy.

Vyžlovská škola by prý mě-
la sloužit hlavně místním dě-
tem a dětem z nedalekých Je-
van, kde také není základní

škola. Celkově by měla po-
jmout asi 90 žáků prvního
stupně základní školy.

Pro Vyžlovku je v tuto chví-
li důležité, aby bylo jejich žá-
dosti na ministerstvu školství
vyhověno. „Myslím si, že
vzhledem k situaci je neprav-
děpodobné, že žádost nevy-

jde,“ řekl Jan Pelikán. Školu
by tak mohl zastavit jen nedo-
statek financí, které jsou po-
třeba. O ty chce obec žádat v
rámci dotačních titulů. V
obecní kase totiž volné pro-
středky na obnovu školy bo-
huželnejsou.Podlestarostyby
bylo na rekonstrukci budovy
školy, tak aby vyhovovala ná-
rokům pro výuku, potřeba ně-
kolik milionů korun.

„Rýsují se dva zdroje finan-

cí,“ prozradil Jan Pelikán s
tím, jeden z nich je nejistý. Jde
o program, který podporuje
technické základny regionál-
ních škol, které sídlí v okolí
větších měst. Ten byl totiž v
minulých letech opakované
vypsaný, letos však minister-
stvo tento program prozatím
nevypsalo.

Dříve totiž v budově bývala
malotřídka, ale v současné do-
bě je v budově obecní úřad a
byty. Ty by měly být do bu-
doucna zrušené. Obecní úřad
by v budově nadále zůstal. Do
budoucna by navíc obec chtě-
la zrekonstruovat také půdní
prostory budovy, které by
mohly sloužit jako družina.

A co na znovuobnovení ško-
ly v obci říkají místní? Podle
Jana Pelikána je o školu zá-
jem. Právě schůzka s rodiči
vlastně dala zelenou dalším
jednáním.

Kromě nejnutnějších re-
konstrukcí je nutné pochopi-
telně vyřešit také otázku per-
sonálu. Chystá se tak konkurz
na ředitele školy. Ten by měl
být teoreticky znám již na po-
čátku příštího roku, jelikož
když vše půjde tak, jak má, v
únoru by měl být zápis do prv-
ní třídy. A u něj by již měl být
přítomný zvolený ředitel ško-
ly.

ČÍSLO DNE

1977
ŠkolanaVyžlovcefungovalatéměřceléminuléstoletíaždo1. srpna1977.
V současné době jsou v budově školy byty. Část budovy slouží jako obec-
ní úřad. Jednotřídka vznikla na Vyžlovce již v roce 1874, kdy se se vyu-
čovalo v domku u Váňů. 14. dubna 1876 povolila zemská šk. rada ote-
vření jednotřídní školy a dne 5. listopadu byla vysvěcena černokoste-
leckým farářem p. Hodinářem. V letech 1881-1883 se škola rozšířila na
dvoutřídní.

V Cerhenicích vítali nové malé občánky

Cerhenice – Celkem 12 holči-
ček a chlapečků přivítal sta-
rosta Marek Semerád coby no-
vé občánky Cerhenic. Žáci ze

základní školy si pro slav-
nostní příležitost připravili
hezké pásmo básniček o ma-
minkách a lásce maminky,

starosta předal maminkám
krásnou velkou růži, pro ma-
ličké byly přichystány dárky
v podobě pohádkové knížky či

plyšového zvířátka. Více fo-
tografií ze slavnostní akce
přineseme v zítřejším vy-
dání Kolínského deníku.

Vítání nových občánků vCerhenicíchmělo slavnostní a přátelskou atmosféru. Foto: Deník/ JanaMartinková

Silnice z Radlic
do Krut je uzavřená

Horní Kruty – Od pondělí je
aktuální uzavírka silnice
II/334 mezi obcemi Radlice a
Horní Kruty. Jde o úplnou
uzavírku komunikace z dů-
vodu opravy propustku pod
silnicí. Objízdná trasa je obou-
směrná a vede přes Barchovi-
ce. Délka objízdné trasy je pět
kilometrů, uzavřená část sil-
nice je dlouhá 10 metrů. (lma)

Na schůzi rozeberou
rozpočtové opatření

Krychnov – Informace o roz-
počtovém opatření budou za-
stupitelé probírat na zasedá-
ní, které se uskuteční 25. října
od 17.00 hodin. Čtvrté veřejné
zasedání zastupitelstva se
uskuteční v zasedací míst-
nosti obecního úřadu. (lma)

Dospělí posedí, děti
budou tvořit

Prusice – Na posezení a tvo-
ření v duchu halloweenu jsou
zváni všichni občané Prusic.
Zájemci se sejdou 24. října od
16.00 hodin v zasedací míst-
nosti. Přítomní společně vy-
dlabou dýně a udělají si také
výzdobu na okna. Když bude
přát počasí, uskuteční se také
lampionový průvod obcí.
Dýně i lampiony jsou zajiště-
né. (lma)

Svoz komunálního
odpadu se přesouvá

Přehvozdí – Podle sdělení
technických služeb Český
Brod se přesouvá svoz komu-
nálního odpadu z 17. listopadu
(státní svátek) na 19. listopa-
du. (lma)

Svezou plastový
odpad z obce

Svojšice – Svoz plastového od-
padu je naplánovaný na po-
slední pátek v měsíci, tedy na
30. října. V dalším měsíci pak
27. listopadu. (lma)

Bečvárští zasadí
svůj strom

Bečváry – Poslední říjnovou
sobotu budou Bečvárští sázet
stromy. Zájemci o sázení se
sejdou u pomníku J. Nepo-
muckého v Červeném Hrádku
v 9.00 hodin. S sebou by lidé
měli mít pracovní rukavice,
rýč a dobrou náladu. Výsadba
se uskuteční za jakéhokoliv
počasí. (lma)

Co mě baví

na mé obci

Renata Drahovzalová,
Lošany

Na mé obci mě baví ticho. Rá-
da tam utíkám z ruchu města
za klidem. (jaš)

Budou odečítat
elektřinu

Kolínsko – Od 27. do 30. října
se odehraje odečet elektrické-
ho proudu na Čertovce, v Do-
lanech, Malé Vysoké, Dobešo-
vicích, Bohouňovicích, na Bo-
jišti, v Opatovicích. (jaš)

Jestřabí Lhota
zmapuje chodníky

Jestřabí Lhota – Aby mohla
obec opravit chodníky a fi-
nancovat je z dotace, musí mít
k dispozici tzv. pasport komu-
nikací, který zmapuje chod-
níky v obci v tom smyslu, kde
je jaký povrch, jejich rozměry
a jaký je jejich stav. Na minu-
lém zasedání zastupitelstva
starosta prohlásil, že pasport
vytvoří sám a obec tak ušetří
30 tisíc korun, kolik by vytvo-
ření pasportu stálo od odbor-
né firmy. Pro hlasovalo všech
pět zastupitelů. (jaš)

Budou připravovat
rozpočet

Kořenice – Příprava rozpočtu
na další rok bude jedním z bo-
dů chystaného zasedání za-
stupitelů obce Kořenice. Dále
budou připravovat rozpočto-
vé opatření, řeč přijde i na do-
taci pro hasiče. (jaš)

Svezou nebezpečný
a nadměrný odpad

Ovčáry – Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu se
již brzy odehraje v obci Ovčá-
ry. Konkrétně 23. a 24. října.
První den můžete sběrný dvůr
využít od 8 do 17 hodin, druhý
den od 8 do 12. (jaš)

Budou bez proudu
Nebovidy – Bez elektrického
proudu budou obyvatelé Ne-
bovid 22. října, a to od 7.30 do
15 hodin. (jaš)

Louňovičtí chystají
lampionový průvod

Louňovice – Louňovičtí chys-
tají lampionový průvod obcí.
Naplánovaný je na sobotu 31.
října od 17. 00 hodin. Sraz je u
hotelu. S sebou by každý měl
mít nejen lampion, ale také
dobrou náladu. (lma)

Velkoosečtí vyrazí
na běžecký závod

Velký Osek – První ročník bě-
žeckého závodu ve Velkém
Oseku se odehraje 24. listopa-
du. K dispozici budou dvě tra-
tě – 6 a 12 kilometrů, chystá se
i závod vozíčkářů na 14 kilo-
metrů. (jaš)

Úklidová fi rma přijme:

PRACOVNÍKY NA ÚKLID

v Kolíně

Po – Pá 2 hod. denně

16.00–18.00 hod.

Info na tel. 777 566 126

Nástup možný ihned.
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