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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
od minulého vydání Vyžlovského občasníku jsme se posunuli o mnoho měsíců do zimního času. Krásné,
dlouhé a velmi teplé léto na jedné straně, nám na straně druhé nadělilo mnoho problémů s udržením dodávky dostatečného množství vody do obecního vodovodu. Dlouhotrvající období bez deště vedlo k vyhlášení
krizové situace s žádostí občanů o razantní snížení spotřeby vody z obecního vodovodu na nezbytně nízkou
úroveň. V některých případech došlo dokonce i k přerušení dodávek na poměrně dlouhou dobu. Tato nepříznivá situace bude v budoucnu jistě posílena zejména vznikem nemalého množství dalších odběrných
míst v souvislosti s plánovanou výstavbou Na Splachu a dostavbou vodovodu v dosud nezajištěných částech
obce. Ze strany představitelů obce byla proto již zahájena jednání s provozovateli okolních vodovodních
soustav o možnostech řešení této kritické situace. V současné době existují dva koncepty řešení, zatím s nejasným ﬁnancováním. Chtěl bych zde poděkovat těm, kteří vodou šetřili a pomohli tak udržet náš vodovod
v provozuschopném stavu.
Rozvoj obce ve smyslu vzniku nových kapacit pro bydlení nastartovaný v minulosti určuje nové požadavky
na technickou infrastrukturu obce a její vybavenost. Nejen současně zmíněný vodovod, ale i kapacita obecní
čistírny odpadních vod (ČOV) je výhledově nedostatečná. Zastupitelé obce se proto často na svých zasedáních
zabývali touto problematikou a již se vznikem jejich mandátu obec přistoupila k objednání projektové přípravy
dokončení kanalizace v obci a navazující intenziﬁkace obecní ČOV. Zadání intenziﬁkace ČOV sleduje především dosažení současných nejvyspělejších technologií čištění odpadních vod ve smyslu eliminace negativního
dopadu na životní prostředí. Nutné stanovisko Školního lesního podniku České zemědělské univerzity v Praze,
však (i po několika jednáních zahájených již v červenci tohoto roku) tento projekt zatím nepodpořilo. Není
proto možné tento záměr uplatnit v nejbližší dotační výzvě Ministerstva životního prostředí a získat nemalou
ﬁnanční podporu pro dokončení kanalizace v obci a související intenziﬁkaci ČOV. Obec bude v budoucnosti
dále usilovat o řešení této situace. V současné době se připravuje podání žádosti o dotaci v aktuální výzvě na
vybudování vodovodu a kanalizace ve zbytku ulice Jevanská, K Pařezu a v ulici Pod Obcí.
V poslední době je velmi diskutované téma renesance základní školy na Vyžlovce. Jednou z mnoha starostí starosty je starat se o zajištění povinné školní docházky pro děti školou povinné. Rozhodnutí zastupitelstva
obce o založení školy je reakcí na značné
kapacitní problémy ve školském obvodě
ZŠ v Kostelci, která je pro naší obec jedinou spádovou školou. Škola bude umístěna v budově bývalé školy, dnes budova
obecního úřadu, která nutně projde rekonstrukcí s adaptací dle potřeb školy, obecní
úřad a knihovna budou situovány v přízemí této budovy. Škola je navržena jako
první stupeň základní školy malotřídního
typu a bude mít k dispozici tři učebny, dvě
v prvním patře a jednu novou v půdním
prostoru, kde bude i samostatný prostor
pro družinu. Rekonstrukce budovy by měla
být značnou částí ﬁnančně krytá z dotací
ministerstva školství a ministerstva životního prostředí. Vznikem školy na Vyžlovce
Starosta Jan Pelikán přivítal 6. prosince občany naší obce
získá samotná budova výrazně lepší využití
na tradičním rozsvícení vánočního stromečku
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Vyžlovský sváteční betlém v pozadí s kapličkou

pro občany se spoluﬁnancováním ze státních zdrojů. Pozitivním způsobem se projeví škola ve smyslu běžného
života v obci, obec ožije a nebude pro řadu občanů pouhou noclehárnou, kdy ráno z obce všichni odjíždějí
a večer se vracejí. Se školou jsou spojeny i podmínky pro posílení kulturního dění v obci a vznik řady volnočasových aktivit. Zkušenosti dále nahrávají vzniku užšího vztahu nejmladších občanů k obci nebo regionu, ve
kterém navštěvují školu.
A nyní bych se rád krátkým komentářem ohlédnul zpět za některými příležitostmi, na kterých se Vyžlováci scházeli. Jedna z nich byla jistě společná cesta Vyžlováků a Jevaňáků po stopách zaniklých vesnic
Dubina a Ve Spáleném. Akce proběhla za účasti obou starostů a šlo se společně od jevanského vodojemu
do Kozojed s průběžným a zajímavým komentářem Rosti Pačesa - Salátníka. Letní sezónu na koupališti
otevřel festival Vyžlovské léto s bohatým programem pro děti a dospělé. Naši fotbalisti „vykopali“ skvělé
druhé místo v okresním přeboru a tak červnové oslavy 75. výročí vyžlovského sportovního klubu byly ve
znamení velké radosti a pohody. Začátek srpna patřil perfektně připravenému triatlonovému závodu Železný
muž Vyžlovky pod záštitou SK Vyžlovka, kterého se zúčastnil rekordní počet sportovců i z dalekého okolí.
Letos poprvé závodili i nejmladší sportovci v několika dětských kategoriích. Sedm let starý vyžlovský kalendář zapsal Vyžlovku do paměti široké veřejnosti a proto proběhla začátkem září na vyžlovském koupališti
vzpomínková akce a křest knihy Olega Homoly s názvem Příběh kalendáře. Setkání Vyžlováků na konci
léta se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu u příležitosti výstavy s historickým tématem II. Světová válka na Vyžlovce. Se společenským životem v obci souvisí i nově vzniklý prostor ohniště na našem
koupališti s lavicemi od Martina Michovského. Toto místo je již od začátku léta připraveno pro veřejné
užívání při společenských událostech v obci. Pokud jste přijali naše pozvání na divadelní představení dne
21. listopadu, pak jste jistě měli skvělý kulturní zážitek profesionálně improvizovaného divadla v sále Hotelu
Praha, o který se postaral soubor Malého divadla Kolín. Mikulášská s příběhem v Hotelu Praha a rozsvěcení vánočního stromečku na obecní návsi s originálním hudebním doprovodem místní formace Los Homolos nás posunuli do tohoto zimního času s vánoční atmosférou. Děkuji všem, kteří se fyzicky, organizačně
a jakkoli jinak podíleli na tomto pestrém společenském životě v obci i těm, kteří přispěli svou osobní účastí.
Přeji všem občanům klidné a šťastné Vánoce, pevné zdraví, mír a spokojenost v roce 2016.
Jan Pelikán
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OKÉNKO DO HISTORIE VYŽLOVKY
Dovolte, abych navázala na svůj článek v minulém zpravodaji o založení a vývoji vyžlovského
koupaliště. Něco jako okénko do historie…
Vyžlovka má několik dominant, ať už zmíněné koupaliště a okolí rybníka, ale i zajímavé stavby a domy.
Jedním z nich je i současný Hotel Vyžlovka, dle pamětníků, ke kterým se počítám dnes i já.
Hospoda na křižovatce, chcete- li formanka, Bejšovcova hospoda. To už jsme ale v minulosti.
Ta sahá v případě „formanky“ (jak ji nazývá většina
Vyžlováků) až hluboko do středověku.
Nebudu tady uvádět letopočty, ty se těžko pamatují. Spíše takové shrnutí. Na místě formanky stával původně dvůr někdy ve 13. století, podél vedla obchodní cesta z Prahy až do Kutné Hory, tím vznikla vlastně
nutnost postavit krčmu na této cestě. Třicetiletá válka
zahýbala se životem nejen krčmy na Vyžlovce – byla
vypálena a zbyly z ní jen ruiny.
Černokostelecká vrchnost ji nově zbudovala (zároveň pronajala) a zřídila tu v r. 1653 clo nebo-li mejto.
Vrchnost z ní měla značný zisk, v té době byla nedaleká krčma na Budech ještě spálená. Poté následovalo
mnoho nájemců, budova měnila svůj vzhled. Kromě
restaurace tu byl i obchod. Fotograﬁe, které dokumentují proměny formanky jste si mohli prohlédnout

i na výstavě. Dnes se nazývá Hotel Vyžlovka, stále má
velmi dobrou polohu u hlavní silnice a splňuje tak svůj
původní účel, ke kterému byla založena.
Zajímavé je, že po posledních stavebních úpravách
získala střecha původní podobu, jakou měla v 17. století. Snad jen barva fasády byla jiná, ale kdo ví?
Proč vlastně píši celý článek o hospodě? Troufám
si říci, že Vyžlovka má v přepočtu na obyvatele větší
množství hospod, než kdekoli jinde, tak se sluší něco
z historie vyžlovských krčem znát.
Napřesrok bude obecní úřad opět chystat výstavu s dalším tématem. Jedno mě už napadá – vznik
a vývoj významných staveb v obci Vyžlovka. Sama se
budu tímto tématem zabývat a pokusím se přinést co
nejvíc informací.
Protože už zároveň je toto číslo zpravodaje vlastně
poslední v tomto roce, přeji vám krásné a klidné Vánoce a do začátku Nového roku vše nejlepší, pevné
zdraví a splněná přání.
Ostatně toto jste si mohli navzájem popřát při rozsvícení vánočního stromku na návsi v neděli 6. 12.
Opět se pořádala sbírka pro psí útulek Alíkov, vloni
se vybralo přes 9.000,- Kč. Vánoční atmosféra byla
tradičně dokreslena zpěvem koled v podání skupiny
Los Homolos.
Eva Pačesová

Los Homolos
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TUDYZNUDY
Ohlédněme se za letošním rokem 2015, který byl pro nás velice úspěšný. Volnočasové aktivity pro děti – Správňáci, Logo-kroužek jazýček, Šikulkové – výtvarný kroužek, individuální
logopedie s Mgr. Z. Hauzarovou, se plně obsadily dětmi z Vyžlovky, Jevan a okolních vesnic.
Jsme rádi, že Správňáci se mohli spolupodílet
na programu při rozsvěcení stromečku na Vyžlovce a Šikulkové s lektorkou Evou Zemanovou
vyrobili zajímavé ozdobičky na stromeček. Dále
si Správňáci připravili pásmo básniček a písniček pro seniory v Jevanech a podnikli několik
výprav po okolí Vyžlovky a Jevan. Také Hrátky
s batolátky pro děti od šesti měsíců do 4 let
jsou hojně navštěvovány dětmi a rodiči, tam
se seznamují s hudbou, básničkami a cvičením.
A co se týče víkendových akcí pro celou
rodinu, tak máme za sebou spousty práce,
která ale vždy byla odměněna hojnou účastí
a úsměvem na tvářích všech dětí. První akce
roku 2015 byla „Masopustní tancovačka“,
kterou jsme pro velký zájem připravili dvakrát
v Jevanech i ve Vyžlovce v Hotelu Praha. Další
příjemné setkání bylo 30. dubna „Pálení čarodějnic“, kde nechyběl i původ Březinkami
se slaměnou čarodějnicí, kterou jsme upálili na
hranici a opekli si špekáčky.
Za dva týdny jsme spoluorganizovali s SDH
Jevany „Začarovaný les“, kde nám prošlo cílem téměř 200 dětí. Překvapení to bylo veliké,
jelikož termínově jsme se treﬁli do mistrovství
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světa v hokeji, ale i přesto účast byla nevídaná.
Les se na pár hodin oblékl do pohádky, kde
jste narazili na různé pohádkové bytosti, např.
na vodníka, studánkovou vílu, Křemílka a Vochomůrku, ježibabu, pavouka, lesní strážce,
Karkulku a další.
Další akce ve spolupráci s SK Vyžlovka byl
„Dětský den“, kde jsme si připravili pro ty nejmenší sportovce dětskou Olympiádu a otevřeli
ji symbolickým zapálením pochodně, s kterou
jsme oběhli celé hřiště a postupně si ji předávali. Nechyběla společná rozcvička a olympijským slibem jsme zdůraznili férové chování
ve sportu. Děti pak svou tělesnou zdatnost
zdokonalovaly na deseti stanovištích, za jejich
zdolání pak dostaly odměnu a medaili. Další
spolupráce s SK Vyžlovka byla s organizováním
dětských závodů na „Železňákovi“.
Pro akci OÚ Vyžlovka „Vyžlovské léto“ jsme
si připravili kreativní koutek, kde děti vyráběly,
modelovaly, luštily tajenky a malovalo se na
obličej.
V létě jsme organizovali dva týdny příměstského tábora, přičemž první byl v červenci
zaměřen na život Indiánů a druhý v srpnu na
život námořníků a objevitelů. I tyto tábory byly
plně obsazeny dětmi z Vyžlovky a okolí.
Léto již tradičně zakončujeme na koupališti
Vyžlovka s akcí nazvanou „Námořnicko-pi-
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rátské loučení s létem“, kde se zapojili i hasiči
a hasičky s SDH Jevany, kteří přijeli s hasičskou
Tatrou 148 a malým námořníkům a pirátům
předvedli hasičský útok.
V říjnu jsme opět pouštěli draky na poli
u rozhledny Skalka a o státním svátku 28. října
jsme „Uspávali ježky s lampiónovou procházkou“, tentokrát to bylo na koupališti, kam velkému ježkovi Bodlinkovi děti nosily své pichlavé
kamarády, ať vyrobené či nakreslené. Společně
jsme písničkou ježky uspali k zimnímu spánku.
Když se setmělo, tak jsme rozsvítili lampióny
a s nimi rozzářili les u rybníka Pařezu, kde jsme
našli poklad od lesního strážce.
První listopadové odpoledne patřilo „Strašidelné tancovačce“, kde se děti dozvěděly
něco málo o našich tradicích a dušičkách. Také
si vyrobily svého bubáka, masku a lucerničku,
k tomu se naučily několik tanečků na strašidelné písně.
Lampióny jsme podruhé rozsvítili při „Lampiónovém průvodu na Aldašín“, který jsme organizovali s SDH Jevany a OÚ Jevany.
Poslední rodinou akcí tohoto roku byla „Mikulášská bez slziček, s příběhem a výtvarným
tvořením“, kde jsme s dětmi zažili opravdu magický večer, který nás všechny moc obohatil.
Sečteno a podtrženo 15 akcí za rok!
Touto cestou bych také ráda poděkovala za
spolupráci Evě Zemanové – se kterou připravuji
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víkendové akce a krásně se doplňujeme, OÚ
VYŽLOVKA A OÚ JEVANY, bez jejich ﬁnančních příspěvků by to nešlo, dále Hotelu Praha,
restauraci Na Statku, vyžlovskému koupališti,
SDH Jevany, SK Vyžlovka, společnosti Enapo,
našim sponzorům, jejichž řady rádi rozšíříme,
své rodině za trpělivost a všem účastníkům.
Mateřské centrum o.s. Tudyznudy všem
svým příznivcům přeje pohodové Vánoce
a úspěšný rok 2016 a budeme se těšit na další
společně prožité chvíle. Za o.s. Tudyznudy vás
zdraví
Jana Pelikánová

7

12/14/2015 11:19:31 AM

ŹELEZNÝ MUŽ VYŽLOVKY – TRIATLON 2015

Pavel Kohoutek svým třetím vítězstvím přepsal historii Železného muže
V divácky atraktivním závodě dokázal zvítězit
domácí borec Pavel Kohoutek, který porazil všech
82 soupeřů v mužské kategorii. Zvítězil s převa-
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hou 21 vteřin před nejlepším plavcem dne a dlouho vedoucím mužem závodu Petrem Polívkou.
V ženském závodě zvítězila Běla Steinbachová,
která po slabším plavání všechny předehnala na kole a svůj náskok uhájila před
mohutně ﬁnišující Petrou Glazerovou.
Petra po roce obhájila druhé místo.
Železný muž Vyžlovky 2015 proběhl
poprvé v historii v nedělním termínu
a to 2. 8. 2015. Změna dne konání nebyla jedinou novinkou 16. ročníku tradičního závodu. Letos poprvé byl celý
závod měřen elektronicky, poprvé byla
připravena oﬁciální uzavírka místních
komunikací a navíc se v odpoledních
hodinách uskutečnily dětské závody
v duatlonu a triatlonu.
Dvojnásobný vítěz
nemohl svou pozici obhájit
Ale vezměme to popořádku. Registrace do závodu byla spuštěna v průběhu
měsíce května a již od začátku bylo jasné, že loňský rekord v počtu účastníků
letos opět překonáme. Dlouho to vypadalo, že o svůj třetí titul bude usilovat
i Miroslav Janáček, než od něj v týdnu
před závodem dorazila zpráva: „Bohužel
mi zablokovaná krční páteř nedovolí odstartovat do závodu, ale nebojte, dám
se dohromady a za rok jsem zpět.“ Na
startu se nakonec objevilo 83 aspirantů
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na uvolněný titul Železného muže a 24 vyzývatelek loňské vítězky Jany Karlachové,
která nakonec v nabité konkurenci skončila
na osmém místě.
V ženské kategorii se za suverénním
duem Steinbachová a Glazerová dlouho
bojovalo o 3. příčku. Tu nakonec skvělým
během získala Dana Pačandová, která pouhý den před Železným mužem dokázala
zvítězit ve Vlkánčickém triatlonu – opravdová Železná žena.
V mužské kategorii byl boj o stupně ještě zamotanější, protože za vedoucí dvojící
Polívka, Pelák se utvořil silný vláček vyzývatelů, kteří se nechtěli spokojit jen s bojem o 3. místo a především v závěrečném
běhu promluvili do pořadí na stupních
vítězů. Pavel Kohoutek předehnal všechny
a navázal tak na svá vítězství v letech 2007
a 2011. „V běhu jsem se přemlouval do
každého kroku a to, že jsem viděl oba vedoucí závodníky před sebou, pro mě byla
neskutečná motivace. Jsem hrozně rád,
že jsem je dokázal doběhnout a vyhrát!“
Pavel se svým třetím vítězstvím dotáhl na
dva nejúspěšnější závodníky historie Martina Chuda a Radka Sedláka. Druhé místo
uhájil Petr Polívka a bronzovou medaili si odvezl
Michal Jílek.
Poslední dva jmenovaní ovládli vloženou kategorii 40+, kde na 3. místě skončil nejlepší cyklista
dne Martin Pelák, který celkově obsadil 6. pozici.
Závod přilákal nejen 108 závodníků a závodnic,
ale i spoustu diváků, a to nejen z řad místních obyvatel. Všichni dohromady opět vytvořili jedinečnou
atmosféru, ve které byla radost závodit.

Jiří Fousek, skvělý moderátor a koordinátor závodů
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Nejlepší Vyžlovák a dětské závody
Stejně jako v loňském roce, byla i letos vyhlášena kategorie nejlepší Vyžlovák. O vítězi této kategorie nemohlo být pochyb. Stal se jím celkový
vítěz Pavel Kohoutek. Druhé místo obsadil ve svém
premiérovém startu Petr Jílek (celkově 32.) a třetí pak tradiční účastník Martin Kubricht (celkově
34.). Na nepopulární 4. pozici skončil Ruda Kostka
ml., který na stupně ztratil více než 30 sekund.
Svým 15. startem v 16. ročnících si pozici nejčastěji startujícího pohlídal Aleš Kohout. Závodu se opět
zúčastnil i historicky nejstarší účastník závodu Jiří
Lang (ročník 1946), který má na Vyžlovce přezdívku Železný dědek.
Po vyhlášení výsledků a exhibici taneční skupiny
Team GJ byly pro nejmladší připraveny premiérové
dětské závody. S ohledem na bezpečnost dětí se
odehrávaly jen v prostoru koupaliště. Závodů se za
lehkého deště zúčastnilo 39 dětí. Zatímco nejmladší závodili jen v běhu, tak nejstarší kategorie (ročníky 2001 a 2002) si vyzkoušela kompletní zkrácený
triatlon (60 m plavání, 600 m na kole a 300 m
běhu). Na dětech bylo vidět nadšení z možnosti
zazávodit si s vrstevníky, a proto věříme, že se
nám povedlo založit novou tradici, na kterou navážeme i v dalších letech.
Děkujeme všem partnerům, dodavatelům a dobrovolníkům, kteří pomohli udělat krásný den na
Vyžlovce jakožto i všem zúčastněným!
SK Vyžlovka
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VÝSTAVA NA KONCI LÉTA
V sobotu 12. září se v prostoru obecního úřadu
uskutečnila výstava na téma 2. světová válka na
Vyžlovce a zasedací místnost se tak na dobu několika dní proměnila ve výstavní síň.
Téma výstavy vyplynulo z vydání knihy Krvavé
ﬁnále, která popisuje národní události v době dramatického doznívání 2. světové války na našem území.
Kniha byla vydána k 70. výročí konce 2. světové
války a její autor, pan Jiří Padevět, věnoval jednu kapitolu příběhu, který se odehrál právě na Vyžlovce.
Jiřího Padevěta Vyžlovka poznala již minulý rok
u příležitosti odhalení obecního znaku a obecní
vlajky, kde také tehdy představil svou knihu s názvem Průvodce protektorátní Prahou. Pozvání na
letošní výstavu pan Padevět přijal, ale ze zdravotních důvodů se bohužel nemohl dostavit.
Na výstavě bylo možné najít řadu zajímavých
příběhů, které čerstvě předali veřejnosti vyžlovští
pamětníci. Děkujeme za ně manželům Růženě
a Vladislavu Houžvičkovým, Aleně a Josefu Kurelovým, Olině a Oldřichu Pačesovým, Věře a Václavu Blábolilovým, paní Jiřině Pokorné a paní Jiřině
Šedivé.
Jedna z částí výstavy byla věnována historickým fotograﬁím Vyžlovky ve srovnání se současnými pohledy, které zpracoval a vyfotografoval pan
Jaroslav Kršňák.
Výstava byla doplněna expozicí autentických dobových obleků a předmětů vojáků, o které se postaral a pro výstavu připravil pan Martin Charvát.
Výstavy se také zúčastnil kostelecký historik
pan Jiří Bohata, který s náležitým komentářem vystavil nalezené střepiny shozené bomby v blízkosti
Maiselovky v Jevanech, z nichž jednu naší obci věnoval. Díky uskutečnění výstavy se podařilo získat
mnoho zajímavých informací, které tak zůstanou
dostupné pro další generace.
Vybraná ukázka zpracování části expozice se
v následujících odstavcích zabývá tématem nedostatku potravin v roce 1943.
Nedostatečné plnění dodávkových úkolů našimi zemědělci, které se stalo všeobecným jevem,
mělo za následek zřízení krajských bleskových kontrol, které znenadání přijely do vesnice a tam v náhodně vybraných usedlostech provedly důkladnou
prohlídku. Byly-li nalezeny zatajené – nehlášené
zásoby obilí, byl majitel přísně potrestán.
Při jedné takové prohlídce u p. Josefa Strejčka
byly nalezeny 2 metráky pšenice, za které byl potrestán šestiměsíčním vězením.
S prodlužující se dobou světových válečných
operací, počal se u nás projevovati citelný nedostatek potravin, hlavně u dělnictva a u nezeměděl-
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ců vůbec. Jelikož, jak přirozeno, používali zemědělci naší obce svých přebytků převážně ku podpoře
svých nejbližších přátel a známých, byla větší část
naší obce nucena opatřovati si nezbytné potraviny
v blízkém okrese kouřimském, jednak u tamních
zemědělců, jednak u některých obchodníků, kteří
skryté (utajené) zásoby potravin skupovali a s těmito dále obchodovali.
Tento obchod byl ve větší míře prováděn v obci
Krymlově, kde započal ihned po vypuknutí války
a stále více a více se rozmáhal. Ceny na tomto
tzv. „černém trhu“ týden od týdne stále stoupaly, protože zásoby ubývaly a poptávky se množily.
Následkem toho některé produkty, jako cukr, tuky,
textilie, byly – zvláště pro dělnictvo – téměř nedosažitelné.
Zatímco ceny potravin na příděl, tj. na lístky,
byly proti době předválečné jen málo zvýšeny
– platilo se za 1 kg chleba 3,- K, za kg mouky
3–4 koruny, za 1 kg cukru 8,- K, za 1 kg masa,
dle jakosti, 16–24 korun, za 1 kg sádla 30,- K, za
1 vajíčko 1 koruna – byly ceny za tyto potraviny
10x až 15x vyšší na trhu černém.
Bylo požadováno za 1 kg mouky 2–45 korun,
za 1 kg cukru 7–12 korun, máslo stálo 200–300
korun, sádlo za 1 kg 400,- K i více. Za slepici nebo

2/2015

12/14/2015 11:20:13 AM

králíka se platilo 80,- až 150,- K, za krmenou husu
požadováno 1000–2000 korun (1 kg 250,- K), za
1 vejce 6–9 korun.
Takto na černém trhu získané zboží nazývalo se
šmelinou a osoby tyto řetězovým obchodem se zabývající „šmelináři“.
Značně rozšířen byl též tzv. trh výměnný, při
němž si občané vyměňovali různé zboží. Tak kupříkladu u nás někteří občané, kteří pracovali v lese
a měli zásobu dřeva, měnili ho zemědělcům z Českobrodska za obilí. Tak se stávalo, že i mnoho nezemědělců mělo možnost si každoročně vykrmit
vepře nebo aspoň husy.
K objektivnímu posouzení zásobovací situace
v naší obci v této době je nutno rozděliti naše občany do tří skupin.
1. Do prvé skupiny nutno zařaditi všechny zemědělce, kteří žádnou bídu v zásobování neměli.
2. Do druhé skupiny patřili drobní držitelé půdy,
dále ti, kteří měli přátele a dobré známé mezi
zemědělci, kteří jim za levnou cenu potraviny přenechávali, jakož i ti, kteří výměnou
je získávali, takže i tato skupina nedostatku
neměla.
3. Nejvíce postižena byla třetí skupina tj. dělnictvo, které bylo nuceno opatřovati si chybějící
potraviny na „černém trhu“, kde, ačkoliv byly
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požadovány značně přemrštěné ceny, bylo
možno vždy mouku a chléb si koupiti. Jedině
tímto způsobem bylo v podstatě zabráněno
tomu nejhoršímu, tj. možnosti hladu.
Nezapomínejme, že opatřovati si potraviny pod
rukou bylo před úřady označováno jako sabotáž
a oslabování hospodářské soustavy „říše“ a bylo
proto podle platných předpisů přísně trestáno.
Že se tak ve všech případech nestávalo, nutno
děkovati našim bezpečnostním orgánům: četnictvu
a kontrolním orgánům zásobovacího oddělení,
kteří v této těžké době projevovali vzácné porozumění pro strádající občanstvo tím, že přestupky
tohoto druhu benevolentně přehlíželi a došlá udání
nehlásili, čímž uchránili mnoho občanů od trestu
vězení.
(kronika Vyžlovky)
Oldřich Pačes, na konci války mu bylo 8 let.
Jeho rodiče měli pekařství na rohu Pražské a Štíhlické ulice. Maminka v pekařství prodávala. Jednou
znenadání vešel do krámku důstojník SS a pod paží
nesl jejich slepici. Maminka se lekla, jestli mají slepice řádně nahlášené a jestli nebudou problémy.
Němec se ale moc omlouval, že se mu slepice připletla nešťastně pod kola a že ji přejel. Mamince
spadl kámen ze srdce a večer byla slepičí polévka.
Věra Blábolilová roz. Klémová, na konci války
15 let.
Rodiče mívali prase a za zdí
tajnou spižírnu, tam schované
třeba sádlo. Na letní byt k nim
jezdila rodina z Prahy. Pražáci přivezli například látky na
šaty nebo oblečení a odvezli
si vykrmenou husu. Také mladá německá děvčata ubytovaná v Jevanech měnila věci za
potraviny. S jednou maminka
vyměnila jídlo za kožené boty.
Byly to pevné a dobré boty
a mladá Věra je nosila ještě
dlouho.
Organizátoři výstavy plánují
v této aktivitě i nadále pokračovat. Pokud i vy máte doma
staré fotograﬁe, které dokumentují historii obce nebo ve
své paměti uchováváte nějaký
zajímavý příběh spojený s životem v obci a jste ochotni tyto
materiály poskytnout ostatním
občanům, budeme moc rádi,
když tak učiníte. Přispějete tím
do sbírky cenných historických
materiálů třeba již pro příští
výstavu.
Jan Pelikán, Irena Lososová
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PŘÍBĚH KALENDÁŘE, KTERÝ ZMĚNIL OSUDY

Křest knihy na koupáku
Naše obec zažila před sedmi lety událost celostátního významu, i když to tak někteří Vyžlováci dodnes nevnímají...
Parta holek Liščí pětka nafotila velkoformátový kalendář Vyžlovka a její krás(k)y 2009, který se rázem stal nejpopulárnějším kalendářem
u nás. Upoutal zájem prakticky všech médií
a značné části veřejnosti. Vyžlovka se stala přes
noc nejznámnější českou vesnicí.
Děvčata kalendář předala i tehdejšímu prezidentovi Václavu Klausovi, který ho měl rok ve
své pracovně na Pražském hradě.
Akce Vyžlovka a její krás(k)y rozpoutala
i „českou kalendářovou vlnu” a kde jaká vesnice, ﬁrma, sdružení, klub, si začaly vytvářet
„své” kalendáře.
O co Liščí pětce šlo?
Vybrat peníze na výstavbu hřiště na plážový
volejbal. Děvčata kvůli tomu v kalendáři více či
méně odhalila své vnady a kalendář šel na dračku.
A vydělal! Hřiště se pak v květnu 2009 otevíralo v rámci festivalu Vyžlovský vodník, který byl
jednou z akcí Liščí pětky, stejně jako jeho další
ročníky. Liščí pětka iniciovala i rozsvícení vánočního stromečku s koncertem Los Homolos, ze
kterého se stala tradice.
Autorem kalendáře je Vyžlovák Oleg Homola, známý fotograf, publicista a muzikant.
Křest knihy 5. 9. 2015 na vyžlovském koupališti
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A právě toho napadlo po sedmi letech od křtu
kalendáře sepsat knihu Příběh kalendáře, ve
které se čtenáři dozvědí nejen o zákulisí focení, ale i o tom, jakým způsobem se kalendář
dostal do médií a jak ovlivnil životní peripetie
aktérek a aktérů.
Příběhy žen za sedm let: Některé se kvůli kalendáři rozešly s partnery, některé se s muži své-
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Zájemci o knihu: kontakt Markéta Kolínská,
602 274 682, marketa.kolinska@genei.cz
Barvité životní osudy, mnoho fotograﬁí, rozhovorů i postřehů – to vše najdete ve více než
dvousetstránkové knize Příběh kalendáře.
Kniha měla křest 5. září 2015 na koupališti, kterého se zúčastnily téměř všechny aktérky kalendáře
Vyžlovka a její krás(k)y. Zazpíval Vít Soural (semiﬁnalista Hlasu Československa). Zahrály kapely CaLucka Pilátová v kalendáři před sedmi lety

ho srdce naopak seznámily. A některé se na čas
staly „fotomodelkami” – fotograﬁe Borůvky v nadživotní velikosti zdobí interiéry vyhlášeného zimního střediska Monínec. Kalendář vytvořil i nová
kamarádství a vzešly z něj i nové hudební iniciativy – Oleg Homola začal hrát se syny Matějem
a Honzou z kapely Wohnout, s Vyžlováky Frederikem Janáčkem a Borůvkou (Los Homolos).
Lucka Pilátová v knize dnes

Otakar Mareš z Vyžlovky, srpen 2015:
„Kalendář je pravděpodobně nejvýznamnější
veřejnou propagací obce v její historii.
Mnoho lidí, kteří v obci nikdy nebyli a ani
o Vyžlovce do té doby neslyšeli, dnes dobře
vědí, kde jsme a kdo tady bydlí.”

rolline a Los Homolos, nescházela ani dívčí „fetiš”
tombola pod taktovkou Martiny Řepíkové a Karla
Augusty (řečenoho Květoslav Nádherný), pohodovým dýdžejem byl Honza Pelikán…
Jo a ještě něco: Děvčata knihu pokřtila netradičně popliváním pro štěstí.
-kha-

Knize věnoval Nedělní Blesk
30. srpna 2015 celé 4 strany
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SK VYŽLOVKA DOSPĚLÍ
Účinkování
fotbalového
mužstva SK Vyžlovka v podzimní části okresního přeboru Praha-východ bylo během podzimu rozdílné jako
den a noc.
Prvních 9 zápasů jsme odehráli velice kvalitně a v tabulce jsme se pohybovali
do 3. místa. Diváci byli s naší hrou velice spokojeni,
soupeři z nás měli respekt. Byla to fotbalová radost.
Zbývajících 6 utkání patřilo k tomu nejslabšímu, co
jsme za poslední tři sezóny předváděli. Prakticky nic
se nám nedařilo. Ve hře našich hráčů nastal nepochopitelný zlom k horšímu. Hra i výsledky byly velmi, velmi špatné. Bohužel, tak to ve sportu někdy
prostě chodí.
Je sice pravda, že v rozhodujících fázích některých
utkání (hlavně v Radonicích, v Sibřině, s Vyšehořovicemi), zasáhli do průběhu i výsledku zápasu velmi negativně rozhodčí, ale to k fotbalu patří. Měli
jsme se s tím vyrovnat mnohem lépe. Nepřízeň
sudích nás ostatně provázela od prvního zápasu
prakticky po celý podzim. Samozřejmě to ale nebyl
hlavní důvod našeho kolapsu v závěrečných kolech
soutěže.
Okresní přebor jsme zahájili pouze s jedním brankářem a i ten se zranil a vynechal více než polovinu zápasů (naposledy chytal v Sibřině). Bohužel i mnoho ostatních mělo v průběhu soutěže
zdravotní problémy. Někteří klíčoví hráči chyběli
dlouhodobě (Tesařík, Lang). Celý podzim chyběli
Augusta a Šmíd (ten v závěru soutěže několikrát
nastoupil do závěrečných minut). Velkou naší slabinou byla tréninková morálka. Od poloviny října,
byla docházka podprůměrná.
Přesto jsme podzimní část soutěže zakončili na 6.
místě tabulky se ziskem 25 bodů.
Okresní přebor hrajeme osmou sezónu a počtvrté
se pohybujeme na předních místech. Takových klubů v soutěži moc není. Proto si myslím, že celkově může s naším umístěním zavládnout naprostá
spokojenost.
Výsledky:
Vyžlovka – Odolená Voda 0:1 (0:1)
Nováček soutěže se ukázal ve velmi dobrém světle.
Utkání rozhodla nespravedlivá penalta.
Slavia Louňovice – Vyžlovka 1:2 (0:1)
Po celé utkání jsme byli jasně lepší. Ve druhém poločase
domácí od dalších gólů „zachraňovali“ rozhodčí.
Branky: Tesařík, Pavlů
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Vyžlovka – Kostelec u Křížků 4:2 (4:1)
Z naší strany úžasný vstup do utkání. Po půl hodině bylo 4:0.
Branky: Tesařík, Pavlů, Štěpán, Pavlů
Vyžlovka – Mukařov 5:2 (3:1)
Tvrdý až zákeřný soupeř fotbalově zklamal.
Branky: vlastní, Bulíček, Tesařík 2x, vlastní
Úvaly B – Vyžlovka 2:2 (0:1)
První naše zaváhání. Utkání jsme ovládali, ale vedení
jsme nedokázali navýšit. Branky jsme dostali po velkých
chybách v rozehrávce a bránění standardní situace.
Branky: Lang, Tesařík
Vyžlovka – Dobřejovice 7:1 (2:0)
Napravili jsme zaváhání z minulého týdne a v klidu získali
3 body.
Branky: 3x Tesařík, Štěpán, 3x Pavlů
Vyžlovka – Kunice B 5:0 (2:0)
Z naší strany opětovně pohodový zápas ke spokojenosti
domácích fanoušků.
Branky: Pavlů 3x, Souček, Kaše
Popovice – Vyžlovka 2:2 (0:1)
Vyrovnávací branku jsme dostali v nastavení po rohovém
kopu. Byli jsme jasně lepší, ale...
Branky: Kaše, Souček
Vyžlovka – Hrusice 3:1 (2:0)
V domácím prostředí Hrusice většinou porážíme. Hosté
zaujali pouze přehnanou tvrdostí.
Branky: 2x Štěpán, Souček
Radonice – Vyžlovka 5:4 (3:2)
V obou poločasech jsme hráli pouze 20 minut. Vedli
jsme 2:0 a potom 4:3. Gól jsme opět dostali v nastavení
po rohovém kopu. Rozhodčí velmi negativně ovlivnil
výsledek nejen vymyšlenou penaltou na 4:4, ale mnoha
dalšími nepochopitelnými výroky v náš neprospěch.
Branky: Tesařík, Pavlů, Muran, Souček
Vyžlovka – Stříbrná Skalice 1:0 (0:0)
Skalice ani my jsme nic nepřevedli, ale získali jsme 3 body.
Branka: Radek Dřízhal
Sibřina – Vyžlovka 1:1 (1:1)
V 6. minutě jsme vedli, ale další gól ne a ne dát.
Po celou dobu jsme byli lepší. Rozhodčí dělali maximum
pro to, aby utkání skončilo nerozhodně. To se jim sice
podařilo, ale místy to bylo opravdu nechutné.
Branka: Pavlů
Zápy B – Vyžlovka 2:2 (1:0)
Domácí nastoupili bez podpory hráčů „áčka“, ale nám to
nebylo nic platné.
Branky: Pavlů, Šmíd (PK)
Vyžlovka – Vyšehořovice 1:2 (1:1)
Z naší strany vynikající 1. poločas, jehož konec zazdil
rozhodčí podivnou penaltou proti nám.
Branka: Souček
Mnichovice – Vyžlovka 1:0 (0:0)
Dovolím si parafrázi na jeden ﬁlm: „Utkání skončilo,
zapomeňte“. Jenže to se zapomenou opravdu nedá.
Zdeněk Doležal, trenér mužstva
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JAK JSME SPONZOROVALI SK VYŽLOVKA
Náš fotbalový klub SK Vyžlovka se dlouhodobě potýká s nedostatkem ﬁnančních prostředků na provoz. Při jednom z tradičních zájezdů vyžlovských
cyklistů vznikl nápad nakoupit cyklistické dresy
s logem obce Vyžlovka, tyto dresy prodat a výtěžek věnovat SK.
Realizace se ujal Ing. Zdeněk Krchov. Spolu s výrobcem vypracovali zdařilý návrh jak dresů, tak
kalhot. Na zádech dresu je umístěn znak obce, na
rukávech je text Vyžlovka a aby fotbalisté nepřišli zkrátka, jejich znak je umístěn na pravé straně

na hrudi. Vlevo je znak sponzorské ﬁrmy SVING.
Vlastního prodeje se ujal Jirka Lang. Podařilo se mu
prodat vše. Dnes činí výsledek této akce 40.000,korun. Tato částka bude předána SK Vyžlovka.
Již v názvu článku jsem použil množné číslo slova
„sponzorovali“ a to je na celé věci to úžasné. Každý jeden, kdo si dres koupil, se zúčastnil, a pomohl vytvořit
docela pěknou dotační částku. Vznikla tak spontánní
podpora našemu úspěšnému fotbalovému klubu.
Nezbývá, než všem sponzorům poděkovat.
Zdeněk Krchov

OBECNÍ KNIHOVNA NA VYŽLOVCE
Vážení a milí čtenáři,
podzim nám přinesl mnoho zajímavých knižních novinek a o některé se s vámi rádi podělíme přímo v naší knihovně.
Můžeme doporučit:
Deset žen (Marcela Serranová), devět žen a jejich terapeutka. Vzájemně se neznají, a přece
se na jeden den sešly, aby si vypověděly životní
příběhy, a tím pomohly své duši k uzdravení.
Zátiší s kousky chleba (Anna Quindlenová)
je příběhem o nečekané lásce. Vypráví o ženě,
která dospěla ke zjištění, že život je mnohotvárnější, než si vůbec dokázala představit. Autorka
je držitelkou Pulitzerovy ceny.
Detektivní příběhy: Matylda na stopě 1. a 2.
díl (Ivana Hutařová), odpočinkové vyprávění.
Agatha Raisinová a manžel na zabití (M. C.
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Beaton), pokračování oblíbené série knih s kriminální zápletkou. Agatha, úspěšná londýnská
podnikatelka, se rozhodne skoncovat se svým
dosavadním životem a odstěhuje se do poklidné anglické vesničky, která není tak poklidná
jak se zdá.
Kriminální psychologický román: Zmizelá (Gilian Flynnová), Amy Dunnová zmizela v den
pátého výročí svatby a její manžel byl po sérii
nalezených důkazů obviněn z vraždy ...
Především naše osvědčené knižní hity, které
pobaví každého: Stoletý stařík a také Analfabetka od stejného autora (Jonasson Jonas).
V závěru bychom rády poděkovaly panu Zachrlovi za knihy, které věnoval naší knihovně.
Těšíme se na vaši návštěvu,
Lucie Strnadová a Romana Marenčáková
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SK VYŽLOVKA MLÁDEŽ
Máme za sebou další půlrok fungování a naše mládežnické týmy potvrzují svou kvalitu. Pravidelná docházka a perfektní přístup všech dětí na trénincích,
turnajích a zápasech nás posouvá každým týdnem
herně i výsledkově o stupínek výš. Již teď se většina
našich týmů dokáže měřit s nejlepšími týmy okresu
Praha východ současně při vytížení všech našich dětí.
Mladší žáci (ročník narození 2003 a mladší,
systém hry 7+1)
Zde jsme prvním rokem v soutěži, která se hraje na
půlku velkého hřiště. Okresní přebor mladších žáků
se hraje pravidelně každý víkend, 2x30 min., systém
hry 7+1. V soutěži je 14 týmů a naši kluci jsou po
podzimní části soutěže na posledním místě tabulky se
ziskem 3 bodů. Náš tým je ve skupině jednoznačně
nejmladší. V konkurenci se staršími soupeři fyzicky zaostáváme, ale herně to není až tak špatné.
Starší přípravka (ročník narození 2005 a 2006,
systém hry turnajově 5+1)
Starší přípravce jen o chlup uteklo 1. místo v podzimní skupině, a tak i možnost zahrát si o přeborníka okresu. Naši kluci se umístili na skvělém 2. místě
za týmem Tuklat. O umístění rozhodl až poslední
vzájemný zápas, který skončil remízou 3:3. Pořadí:
1. Tuklaty 79 bodů, 2. Vyžlovka 76 b., 3. Louňovice 49 b., 4. Dobré Pole/Kouřim 28 b., 5. Kostelec
nad Černými lesy 27 b., 6. Liblice 4 b. Bilance našeho týmu z 30 zápasů nebyla vůbec špatná: 25 výher,
1 remíza, 4 prohry a 175 vstřelených gólů. To je vůbec nejvíce vstřelených gólů v celé soutěži starších přípravek! Herně velmi dobré na všech pozicích. Hodně
kombinační hra. Trochu chybí individuální přechod
jeden na jednoho.
Mladší přípravka A (ročník 2007,
systém hry turnajově 4+1)
Mladší přípravka vyhrála suverénně svou základní
skupinu a v jarní části soutěže si zahraje s nejlepšími týmy z okresu o středočeské ﬁnále. Pořadí:
1. Vyžlovka 84 b., 2. Louňovice 64 b., 3. Dobré
Pole/Kouřim 52 b., 4. Kostelec/Nučice 44 b., 5. Mukařov 22 b., 6. Liblice 0 b. Z odehraných 30 utkání
mladší přípravka A 28x vyhrála a pouze 2x z utkání
odešla poražena. Celkem naše mladší přípravka nastřílela neuvěřitelných 306 gólů. To je 10 gólů na jedno
utkání! Kvalitní týmové výkony podpořené dravostí,
drzostí a dovednostmi našich hráčů.
Mladší přípravka B
(ročník 2008, systém hry turnajově 4+1)
Náš B tým mladší přípravky ve své první sezoně v oﬁciální soutěži FAČR hraje stejnou soutěž jako o rok
starší kamarádi. V soutěži jeden z nejmladších týmů.
Po podzimu 5. místo. Velký potencionál v příštím
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roce navázat na výkony A týmu. Hra je zatím hlavně
živelná, ale je znát pokrok v dodržování svých prostorů a v tlaku na branku.
Mladší přípravka MIX
(ročník 2007,2008, systém hry turnajově 4+1)
Tým vytvořený hlavně pro děti, které nenastupují ve
své věkové kategorii za A tým. Ve stejné skupině jako
ročník 2008 se umístily děti na posledním 6. místě.
To však není vůbec žádná ostuda. V mnoha zápasech jsme dokázali soupeře velmi potrápit. Není jednoduché prohrávat a zároveň mít radost ze hry. Troufám si říci, že většina našich dětí to zvládá. Má radost
hlavně z toho, že hraje, a to je to nejdůležitější!
MINI (ročník 2009, systém hry turnajově 4+1
mimo FAČR, soutěže Mini Star a Babyfoot)
Na jaře letošního roku začal tým MINI hrát své první
zápasy a turnaje. V podzimní části dokonce zápasově nejvytíženější tým mládeže SKV. Ne nadarmo se
říká: „Nejlepší trénink je zápas“. Ročník 2009 patří
co do počtu mezi nejsilnější ročníky narození. V turnajích se tak vystřídalo mnoho budoucích fotbalistů,
sportovců.
Školička (ročník 2010, 2011)
Naše nejmladší děti si stále hlavně hrají. Pomalu však
do tréninků zařazujeme základní fotbalové dovednosti a děti je velmi dobře vstřebávají a ﬁxují. V lednu si
v rámci našich turnajů UFOUN CUP (pořádaných SK
Vyžlovkou v hale v Kostelci n. Č. l.) zahrají svůj první
opravdový turnaj!
Mimo výše uvedené soutěže hrajeme mnoho přátelských utkání a to i s týmy ligovými!
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Zajímavosti
Aktuálně v rámci mládeže působí aktivně a pravidelně 92 dětí, které trénuje celkem 15 trenérů. Všechny
děti samozřejmě nejsou jen z Vyžlovky, ale i z Jevan,
Kostelce, Kozojed, Nučic, Strašína a dalších přilehlých
obcí. Svou členskou základnou začínáme patřit v našem regionu k významným a největším organizacím,
které se věnují péči o mládež. Dávají jí možnost realizovat se, učit se novým dovednostem, pomáhat se
začleňováním do kolektivu, učit se odpovědnosti, potřebnému režimu a mnohému dalšímu. Fotbal není
jen kopání do míče, jak si mnoho lidí myslí…
Které obce z okolí se můžou pochlubit dobře fungujícím sportovním klubem, který dělá jméno obci
po středních Čechách, možná i po celých Čechách?
Ještě před třemi lety nás (klub i obec) na turnajích
skoro nikdo neznal. Teď nás znají všude a povídají
si: „Dobrý fotbalisti! To jsou ti, jak tam mají tu dobrou pizzerii, to jsou ti, od toho hezkého koupaliště,
pamatuješ na tu krásnou náves, jak jsme tam dali
na zahrádce u té kapličky točené pivo a ten pažit co
mají na hlavním.“ To se dobře poslouchá a zahřeje
to na duši.
Bohužel úplně vše ideální není. Budova v našem areálu
nám již několik let chátrá, a tak se snažíme různými
způsoby získat peníze na její rekonstrukci. V letošním roce podala obec ve spolupráci s SK další žádost
o dotaci na Středočeský kraj v Programu rozvoj obcí
a měst. Výsledkem půlroční práce byla odpověď: „Vaše
žádost splňuje všechny podmínky a potřebná kritéria,
ale bohužel na vás nevyšly ﬁnanční prostředky.“
Bojíme se toho, že v dnešní, pro fotbal „ivánkovské“,
době budeme tuto odpověď dostávat každý rok, při

každé žádosti o nějakou dotaci. Věříme, že ve spolupráci s obcí najdeme jiné možné řešení ﬁnancování
velmi potřebné rekonstrukce v areálu SK Vyžlovka.
SK Vyžlovka na výchově mládeže již druhým rokem
spolupracuje se sousedním klubem FC Jevany. Spolupráce zatím spočívá v poskytnutí hracích ploch FC Jevany pro pravidelné tréninky mládeže. V brzké době
spolupráci prohloubíme a docílíme zajištění lepších
podmínek pro fungování, a tak i lepších podmínek
pro vyžlovské i jevanské děti.
Děkujeme obci za její velkou podporu!
Dále děkujeme všem našim partnerům z řad rodičů, fanoušků, přátel našeho klubu a dalším, co nás
ﬁnančně, materiálově, pomocí, fanděním nebo dobrým slůvkem podporují.
Děkujeme paní Doležalové za to, jak se o nás stará.
Poděkování patří i panu Doležalovi, správci areálu
a technickému řediteli panu Dřízhalovi.
Veškeré vaší podpory si velice vážíme!
Přejeme vám klidné prožití Vánočních svátků a vše
nejlepší, hodně zdraví do nového roku.
Za mládež SK Vyžlovka
Michal Šmíd, šéftrenér mládeže SK Vyžlovka

Snímky jsou z utkání s pražskou Spartou
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Kupte si čas pro svoji rodinu
Pečlivě a pravidelně
uklidíme u vás doma
včetně mytí oken, generálních úklidů,
praní koberců, žehlení prádla apod.
Pečujeme i o komerční prostory.
Umíme uklízet a baví nás to!
Jsme česká ﬁrma již 19 let v oboru
Nově i ve vašem regionu
kontakty: tel.: 604 317 523,
e-mail: vera@pctsro.cz
www.pctsro.cz
cestovní pasy: tel. 323 618 289, 323 618 290
řidičské průkazy: tel. 323 618 283
Finanční úřad Praha-východ
Říčany, Politických vězňů 1233/40
tel. 323 627 303, 323 627 305
www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10521
DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
Úřad práce pro Prahu-východ
Hasiči
- kontaktní místo Státní sociální podpory
SDH Kostelec n. Č. lesy
Praha 7, Dobrovského 1278/25, Holešovice
Komenského 1161, Kostelec nad Černými lesy
tel. 950 151 111, SSP 950 151 500
www.hasici-kostelecncl.cz
portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/praha-vychod
SDH Mukařov
ČSSZ
Sportovní 62, Mukařov, www.hasicimukarov.cz
Praha 9, Sokolovská 855/225, tel. 284 005 401
SDH Kozojedy
www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/
www.sdhkozojedy.4fan.cz
stredocesky-kraj/ossz-praha-vychod.htm
Záchranná služba
Pobočka VZP Praha-východ
Kutnohorská 581, Kostelec nad Černými lesy
Veltruská 586 Praha 9, tel. 952 226 711
tel.: +420 321 679 064
www.vzp.cz/o-nas/pobocky/stredocesky/praha-vychod/
2800-praha-vychod
Policie ČR
Kutnohorská 27, Kostelec n. Č. lesy, tel.: 974 874 720 Pobočka VZP v Říčanech
www.policie.cz/clanek/oop-kostelec-nadJiráskova 1519, tel. 952 226 721
www.vzp.cz/platci/pobocky/stredocesky/praha-vychod/
cernymi-lesy-oop-kostelec-nad-cernymi-lesy.aspx
2802-ricany-u-prahy
Nemocnice: Říčany, Smiřických 315/58,
Katastrální úřad pro Prahu-východ
www.nemocnice-ricany.cz, tel.: 323 627 511
Pod sídlištěm 9, Praha 8-Kobylisy, tel. 284 041 111
Školy: Kostelec n. Č. lesy, nám. Smiřických 33,
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=GEN:UVOD&
www.zskncl.cz,
PRARESKOD=209
Mukařov, Školní 88, www.skolamukarov.ic.cz
Vodos Kostelec n. Č. lesy
Říčany (vydávání řidičských oprávnění, pasů, živnosul. U Cihelny, tel. 321 697 036, kostelec@vodoskolin.cz
tenských oprávnění, evidence obyvatel, vozidel)
Stavební úřad v Kostelci n. Černými lesy
nám. Komenského 1619/2
info.ricany.cz/mesto/odbor-spravnich-agend-a-dopravy nám. Smiřických 53, tel. 311 240 901
www.kostelecncl.cz/stavebni-urad/os-1013/p1=1381
občanské průkazy: tel. 323 618 255, 323 618 256
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