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SLOVO STAROSTY
Vážení občané a přátelé naší obce,
po delší době se Vám připomíná obecní občasník stejně jako naposledy v období před křesťanskými svátky.
V jeho úvodu se pokusím shrnout a připomenout některé důležité momenty ze života v obci a z obecního
zastupitelstva za uplynulé období. V minulém vydání
časopisu jsem na tomto místě začínal informací o očekávání výsledků tří žádostí o dotace, o které obec
tehdy žádala. Dnes již výsledky známe. Úspěšní jsme
byli v případě dotace na stavbu vodovodu a kanalizace v ulicích K Pařezu, Pod Obcí, Na Bělidle a Jevanská.
Nyní jsme zase o něco dále a ve spolupráci s občany
připravujeme vše pro to, aby stavba mohla začít během
jara příštího roku. Neúspěšní jsme byli v žádosti o dotaci na rekonstrukci a adaptaci ZŠ Vyžlovka stejně jako
v případě dotace na rekonstrukci zázemí SK Vyžlovka.
Na ﬁnancování rekonstrukce a adaptace budovy školy
jsme opakovaně ke konci října podali žádost o dotaci
ve výzvě ministerstva školství. Dosažením detailní projektové přípravy a stavebního povolení společně s doloženými fakty, které zdůvodňují potřebnost záměru
obce, je snad naděje na úspěch v aktuální výzvě zvýšena. Tato výzva je navíc zaměřena výhradně na malé,
jednostupňové základní školy, což mimo jiné poukazuje
na obecný národní problém, který se i na Vyžlovce snažíme vyřešit. Rozhodnutí očekáváme v polovině února
a v případě úspěchu budeme dělat vše pro to, aby první žáci mohli nastoupit do vyžlovské školy v září 2017.
Řada neúspěšných pokusů získat ﬁnanční podporu na
rekonstrukci zázemí SK Vyžlovka vyústila v jednomyslné rozhodnutí zastupitelů, ve smyslu ﬁnancování rekonstrukce samotnou obcí. Koncem léta byla připravena
a vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele stavby, který byl následně vybrán. Stavební práce nyní probíhají
a všichni se těšíme, až naši sportovci vykročí do jarní
fotbalové sezóny z nových kabin. V souvislosti s prováděnou rekonstrukcí budeme velice rádi za ﬁnanční
příspěvky od občanů, které mohou významně pomoci
tuto rekonstrukci zrealizovat. Podrobnější informace
a pravidla dobrovolné sbírky se dozvíte v dalším obsahu tohoto časopisu nebo na internetových stránkách
obce. Dále bych zde rád krátce komentoval současný
stav veřejného osvětlení. Na jaře a začátkem léta došlo k odstranění mnoha závažných a někdy i životu
nebezpečných poruch, včetně letitých provizorních řešení. Nebezpečný stav si na některých místech vyžádal
i delší odstávky. Zároveň došlo k výměně řady technicky a energeticky nepřijatelných svítidel. Alternativní
svítidla a potřebný elektromateriál byl nakonec pořízen
za velmi symbolickou cenu. Podařilo se tak dosáhnout
bezpečného a energeticky optimálního provozu vzhledem k výši investičních nákladů. Míru celkové energetické úspory lze nejlépe vyhodnotit po uplynutí ročního
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provozního cyklu, ale podle dosavadního stavu nemusí
být velkým překvapením úspora překračující úroveň
40% z původní spotřeby. Systém veřejného osvětlení
byl letos rozšířen o 4 světelné body v Březinkách a dále
bylo obcí vybudováno 5 světelných bodů podél nového
chodníku v ulici Na Staré cestě. Významnou připravovanou akcí, na které soustavně pracujeme, je rozsáhlý
projekt s pracovním názvem „Dokončení kanalizace
v obci“ (kanalizace v Březinkách) a podmiňující projekt „Intenziﬁkace obecní ČOV“. Již existuje schůdné
řešení, které je nyní těsně před vydáním územního rozhodnutí. Připravuje se současně žádost o dotaci, která
bude v průběhu ledna 2017 podána Státnímu fondu
životního prostředí. V případě hladkého průběhu lze
předpokládat výstavbu kanalizace spolu s intenziﬁkací
ČOV v průběhu roku 2018. Předchozí popis řešených
problémů se týká v zásadě rozvoje obce. Je třeba si
uvědomit, že rozvoj obce neznamená jen přeměňovat
pole, louky a lesy v ulice a další domy pro bydlení, nutně musí vznikat odpovídající občanská vybavenost a infrastruktura. S tím také souvisí rozhodnutí zastupitelstva o využití příležitosti ke koupi a rozšíření obecního
majetku o statek čp. 1 Na Návsi s přilehlými pozemky.
Záměr na využití této nemovitosti je výhledově umístění obecního úřadu, zřízení prostorů pro komunální techniku a vybavení obce, umístění sběrného místa na odpady. Dále se zde otevírají možnosti např. vybudování
prostor pro zajištění zdrav. služeb občanům, možnost
zřízení malého turistického infocentra s kavárnou atd.
To vše na strategicky výhodném místě přímo v centru
obce. Cílem není realizovat celý tento záměr v blízké
době a použít nemalé ﬁnanční prostředky obce, které
by mohly chybět na jiné prioritní investiční akce, důležité však je, že tento potenciál a tyto možnosti obec do
budoucna má. Jistě neposledním důležitým tématem je
připravovaný nový územní plán obce, který je nyní ve
fázi návrhu zadání a pravděpodobně v průběhu ledna
2017 proběhne jeho veřejné projednání. Občané budou o této události včas informováni. Dosavadní územní plán obce je dnes formálně velmi zastaralý a pořízení
nového bylo důrazně vyžadováno odborem územního
plánování v Říčanech. Financování zpracování nového
územního plánu bude opět předmětem podání žádosti
o dotaci ministerstvu pro místní rozvoj v blízké výzvě.
Běžných témat, kterými zastupitelstvo zabývá je jistě
daleko více, toto je však jen stručný popis a přehled
těch, o které je pravděpodobně širší zájem.
Na závěr bych rád popřál krásné prožití vánočních
svátků, svátků ve znamení sounáležitosti, a proto přeji všem rodinnou pohodu, hodně dobrých kamarádů,
hodně lásky, alespoň trochu štěstí a pevné zdraví. Přál
bych si, aby nás vánoční sounáležitost doprovázela i ve
všedních dnech následujícího roku, do kterého zanedlouho nevyhnutelně vykročíme.
Jan Pelikán
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CO SE DÁ VYČÍST Z KRONIK A JINÝCH HISTORICKÝCH PRAMENŮ...
A zase tu máme konec roku. Opět nám
utekl jako voda. Je takovým zvykem v tomto
období trochu bilancovat, hodnotit….
Jak zhodnotit už téměř uplynulý rok? Jistě
se nad tím zamýšlely předcházející generace
stejně jako my. V obecních kronikách nenajdeme žádné zmínky o prožívání předvánočního času, tak si dopřejme malé zastavení
a vánoční naladění teď my.
Tady mě ženy asi opraví, že ony tedy jsou
naladěné spíše pracovně, co si budeme povídat, nejvíce pracovních povinností v domácnostech leží na nich. Ale třeba se mýlím a už
je teď vše jinak.
Přesto si myslím, že by bylo dobré se skutečně zastavit a prožít si poslední sváteční
dny roku v pohodě a zamyšlení, setkat se
s blízkými. Tradičně v tomto čase lidé přispívají na různé charitativní projekty, u nás na
Vyžlovce jsme už podeváté přispěli na opuštěné pejsky a kočičky.
Když bych se vrátila do historie, bylo toto
období vždy plné zvyků a symbolů, Vánoce
měly pro křesťany velký význam, i když některé obřady a obyčeje byly přejaty z pohanské
kultury. Prosinec byl přímo nabitý událostmi,
začalo to Mikulášem, ještě předtím si dívky
určitě nařezaly „barborky“, hospodyňky začaly péct a smýčit, svatá Lucie to 13. prosince
zkontrolovala. Mezitím plynul adventní čas,
který vyvrcholil Štědrým večerem, následoval
Boží hod a a svátek svatého Štěpána. Se slunovratem se pomalu začaly dny prodlužovat
a světla přibývalo.
Až se rok převrátí, budeme mít důvod
k oslavám. Hned na počátek roku 2017 připadne 100. výročí osamostatnění obce, resp.
7. února 1917, kdy toto bylo vyhlášeno ve
sbírce zákonů. Do té doby jsme byli spojeni
s obcí Louňovice. Tradiční obecní akce se ponesou v tomto duchu. Chtěla bych požádat
občany, máte-li doma dokumenty, fotograﬁe
či jiné archiválie, zapůjčte je prosím, poslouží
k dokumentování historie obce.
Ale abych nezapomněla na kulturu, hned
v lednu se uskuteční v Hotelu Praha představení loutkového divadla Evy Hruškové a Jana
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Přeučila „Princezna se zlatou hvězdou“ pro
naše nejmenší.
S blížícím se jarem se budeme těšit na jarní dílny, akcí bude plno ať už pro děti nebo
dospělé.
Trochu přeskakuji v tématech, ale napadá mě, že přece jen něco se z kronik vyčte. Období po Novém roce bylo vyplněno
množstvím plesů, které pořádaly různé spolky. A nejen plesy, ještě v šedesátých letech
minulého století procházel obcí masopustní
průvod. Stálo by určitě za zamyšlení tyto tradice obnovit, spousta vesnic už přišla na to,
že podobné akce lidi spojují. Příkladem může
být i rozsvícení vánočního stromku na návsi,
nejde to přesně spočítat, ale dle mého dojmu
je náves zaplněná v tomto čase každý rok
čím dál tím víc. Zájem tedy je!
Přeji vám všem pěkné prožití svátků
a s úklidem to nepřehánějte.
Pevné zdraví v novém roce 2017 !
Eva Pačesová
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PÁR SLOV O ODPADECH
Odpady jsou zdánlivě nepodstatnou věcí, kterou
považujeme za každodenní samozřejmost.
Odpadky vysypeme do popelnice a jednou za
týden či za 14 dní, dle zaplaceného tarifu, je odpad
svezen.
Proč odpadům věnovat pozornost, či lépe řečeno, proč se o odpady blíže zajímat? Jaké jsou novinky v obci a co se v oblasti odpadů chystá?
CO TŘÍDĚNÍ OBCI PŘINÁŠÍ
Díky důslednému třídění odpadů lze získat významnou část nákladů na svoz zpět. Čísla hovoří za
vše. V minulých letech obec Vyžlovka obdržela od
ﬁrmy Eko-kom, a.s. zpětně cca 48 000,- Kč.
V roce 2016 jsme obdrželi od Eko-kom, a.s. již
částku 79 000,- Kč (k 1. říjnu 2016).
Sběrné místo
Na vyšší příspěvky má vliv vytvoření sběrného místa
na dvoře OÚ, které vhodným způsobem doplňuje
již dříve zavedený pytlový sběr separovaného odpadu.
Na dvůr OÚ lze také vozit kovový odpad, bio odpad
i drobné elektro.
Otevírací hodiny jsou v pondělí od 7.00 hod. do
10.00 hod. a ve středu od 16.00 do 19.00 hod.
Pytlový sběr bude využíván i nadále.
Problematika sběru tříděného odpadu
do plastových pytlů
Bohužel jsem někdy svědkem toho, že pytle na
separovaný odpad jsou využívány ke zcela jiným
účelům (listí, tuhý odpad atd.)
Je to škoda, protože z každého naplněného pytle
na separovaný odpad, který je odevzdaný svozové
ﬁrmě, plyne odměna ve formě příspěvku od ﬁrmy
Eko-kom, a.s. Za neodevzdané pytle nedostane
obec nic, přestože si občané zaplatili jejich svoz.
Proto bych rád apeloval na občany, aby plně využívali pytlový svoz právě z důvodů, popsaných výše.
Jen s pomocí vás, občanů, může obec dostat významnou část nákladů na sběr a svoz separovaného
odpadu zpět. Za každý odevzdaný pytel naplněný
separovaným odpadem dostane obec zpět určitou
částku od ﬁrmy EKO-KON, a.s.
V případě, že nevyužijete některé pytle na separovaný odpad (sklo, papír), vyměníme vám je za jiné,
které využijete častěji (plast).
Bioodpady
Velmi se osvědčily kontejnery na bioodpad. Dle
ohlasu občanů je tato služba intenzivně využívána.
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V obci jsou k dispozici dva kontejnery o objemu 9
m³. Jeden je umístěný na dvoře OÚ a druhý v blízkosti hřiště fotbalistů v lokalitě Březinky.
Díky asistenci obsluhy sběrného místa na dvoře OÚ
je odpad systematicky skládán tak, aby byl plně
využit prostor rozměrného kontejneru. Jen úplné
naplnění kontejneru přispívá k hospodárnosti celého systému. Bohužel na druhém místě, v lokalitě
Březinky, se plně ukazuje, jak absence obsluhy nemotivuje spoustu občanů k hospodárnému využití
místa v kontejneru.
Někteří občané naházejí veliké kusy větví či jiného
materiálu do kontejneru a už je nezajímá, že další
občané chtějí také odložit svůj bioodpad.
Rád bych vás tímto, milí občané, požádal: snažte
se rozměrný biomateriál nařezat na menší kusy tak,
aby i ostatní občané mohli využít místo v biokontejneru. Myslete, prosím, na ostatní.
Výběrové řízení na nového poskytovatele
služeb v oblasti odpadů
V těchto dnech probíhají intenzivní jednání o novém výběrovém řízení na poskytovatele služeb v oblasti svozu komunálního a separovaného odpadu.
Obec Vyžlovka se připojila k části obcí sdružení
Region Jih a Kamenicko, které se rozhodly postupovat společně při VŘ. Počet obcí zapojených do
tohoto projektu je 14.
Výhodou této spolupráce je podstatně lepší vyjednávací pozice pro jednání s ﬁrmami zabývajícími
se odpadovým hospodářstvím. Cílem skupiny je vytvoření motivačního systému a monitoringu skutečných nákladů na svoz a likvidaci odpadů.
Co je naším společným cílem
Celý systém sběru a likvidace odpadů se v ČR velmi dynamicky vyvíjí, proto se snažíme reagovat tak,
abychom celý systém udrželi v optimálním chodu.
Nastavením motivačního programu má za cíl umožnit kontrolu produkce odpadu každému jednotlivému občanovi současně s umožněním vytřídění co
největšího možného množství separovaného odpadu a tím ke snížení produkce komunálního odpadu.
V tom má napomoci kombinace pytlového sběru
a sběrných míst.
Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za
to, jak intenzivně třídíte. Jsem rád, že využíváte možností sběrného místa a pytlového sběru.
Přispíváte tím ke zlepšení životního prostřední kolem
nás a pomáháte obci snižovat náklady na sběr, svoz
a likvidaci všech odpadů.
Hezké a klidné svátky všem. Zdeněk Morávek
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TUDYZNUDY
Vážení přátelé a kamarádi spolku
TUDYZNUDY,
čas letí jako voda a tak níže popsanou rekapitulací našich aktivit, tak můžeme společně
zavzpomínat na rok 2016 a připomenout si
krásné chvíle s dětmi, které nás jednoduše
baví!
V minulém čísle jsme akce plánovali a dnes
mohu napsat, že všechny byly splněny – 26. 3.
a 2. 4. jsme vyrazili na Správňácké výpravy
do lesa, 10. 4. jsme se zapojili do akce Čistá
řeka Sázava, 30. 4. jsme připravili program
a táborák na Pálení čarodějnic a opékání
buřtíků na koupališti Vyžlovka, přivítali jsme
nové občánky 7. 5., hned v neděli 8. 5. jsme
udělali radost více jak 200 dětem, které přišly do ZAČAROVANÉHO LESA. 2. 6. ve spolupráci s SK Vyžlovka jsme připravili Dětský
den pro ty nejmenší a 30. 7. jsme pomohli
měřit čas na dětských závodech ŽELEZNÉHO MUŽE, kde bohužel nepřálo počasí, ale
i přesto děti bojovaly statečně.
Hlavní činností v letních měsících je stal již
druhým rokem SPRÁVŇÁCKÝ LETNÍ KLUB –
příměstský tábor s programem pro děti od
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pondělí do pátku, od 8 h do 16 h. V červenci
jsme ho tematicky zaměřili na život Indiánů.
Každé ráno měl náš kmen Apačů poradu
u ohně, kde jsme se dozvěděli úkoly dne.
Pak podle počasí jsme vyráželi na různá místa a výpravy, vyráběli indiánské předměty,
zpívali písničky, jednoduše poznávali přírodu
a život Indiánů. V srpnu byl připraven týden
pro námořníky a objevitele.
V září jsme se na koupališti námořnicky
rozloučili s létem. Bylo to zábavné odpoledne
pro celou rodinu, ve spolupráci s SDH JEVANY, kde nechyběla výtvarná dílna, hry, soutěže, malé pirátské závody v běhu a táborák.
Dále máme úspěšně za sebou akce pro rodiny: Pouštění draků, Uspávání ježků s lampiónovou procházkou, Strašidelnou tancovačku a Mikulášskou bez slziček s příběhem
a výtvarným tvořením, kde jsme také zpívali
koledy s hostem Olegem Homolou.
Dále je možné se zapisovat na tyto kroužky
ZÁPIS na volnočasové kroužky:
• SPRÁVŇÁCI – každé pondělí, od 16:10 h
do 17:10 h, místo Barevná tělocvična OÚ Je-
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vany. Odpolední kroužek pro kluky a holky od
3 do 7 let, kteří se rozvíjí všestranně, jsou aktivní, chtějí sportovat, běhat, cvičit jógu, zpívat, tvořit, poznávat okolí Jevan a Vyžlovky,
přírodu a nové kamarády. Kroužek je veden
respektujícím způsobem k dětem a zážitkovou pedagogikou. Dvě místa volná.
• LOGOPEDICKÁ PREVENCE – kroužek Jazýček, pro 6 dětí – každé pondělí od 15.15
hod. do 15.50 hod. – jedno místo volné.
• ŠIKULKOVÉ – výtvarný kroužek pro děti
od 4 do 10 let, kde si osvojí tradiční i netradiční výtvarné techniky každý čtvrtek od
16:00 hod., Kapacita kurzu: 12 dětí. Lektor-

ka: Bc. Eva Zemanová, kontakt: evi.zemanova@seznam.cz, Tel: 775 987 212.
• INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDIE s Mgr. Zuzanou Hauzarovou, každé úterý.
Touto cestou bych ráda poděkovala svému
manželovi, který vždy ochotně podá pomocnou ruku, dále SDH Jevany, OÚ Vyžlovka,
Hotelu Praha, Restauraci NA STATKU, OÚ
Jevany a vám všem, kteří chodíte na naše
akce. Přeji všem krásné Vánoce a vše dobré
v roce 2017.
Jana Pelikánová: 775 723 292
www.tudyznudy.eu
e-mail: tudyznudy@email.cz

SENIOŘI S VNOUČATY NA KOLECH
Stalo se již tradicí, že vyžlovští senioři (většinou bývalí fotbalisté s manželkami), kromě
svých každoročních dvou cyklistických výletů
po vlastech českých, berou o letních prázdninách svá vnoučata a odjíždí poznat krásy Česka
na kolech. Po předchozích zdařilých akcích na
Lipně, Třeboňsku a Máchově jezeru, jsme letos
v červenci zajeli na Orlickou přehradu.
Terény byly poměrně náročně, a tak kromě
výletů na kolech měly děti možnost navštívit
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parníkem zámek Orlík, zahrát si tenis, koupat
se v přehradě. Hodně je baví i Vaškem Houžvičkou připravená bojovka, spojená s hledáním
pokladu, dvakrát jsme pro ně připravili posezení
u ohně, spojené s opékáním špekáčků a jiných
pochutin.
Akce se všem líbila a pro velký úspěch s dětmi vyrážíme příští léto do kraje Boženy Němcové, přesná destinace – Česká Skalice, vodní
nádrž Rozkoš.
Ivo Šafář
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AKTUALITY
deme požadovat jeho zakotvení do nájemní
smlouvy. Protože chceme vybrat co nejlepší
projekt, zapojíme do diskuse i občany, kteří se
budou moci k jednotlivým projektům vyjádřit.
Podrobnosti najdete na úřední desce a webových stránkách obce Vyžlovka.
za ZO Vyžlovka Jolana Pečenková

Na akci „Čistá řeka Sázava“, která proběhla
10. dubna 2016 se zrovna mnoho občanů
nesešlo. Může to být v nějaké sekci různých
informací s krátkým komentářem (Na jaře
proběhly v obci a na území našeho katastru dvě dobročinné akce „Čistá řeka Sázava“
a „Ukliďme Česko“. Účast občanů nebyla
zrovna hojná, přesto se však podařilo uklidit
mnoho volně odložených odpadků a zlikvidovat několik černých skládek. Těm, kteří se
zapojili patří poděkování.) Na fotograﬁi je
likvidace černé skládky v obecním lese.
Koupaliště
V březnu příštího roku vyprší nájemní smlouva na prostor restaurace na koupališti. Současný nájemce už o prodloužení nemá zájem
a je proto třeba, aby vedení obce ve spolupráci s občany vybralo nového. Představa je
taková, že zájemci bude pronajímána restaurace a s ní související byt, dále na něj bude
delegována správcovská činnost sportoviště
včetně vybavení a náčiní, dětského hřiště,
veřejných záchodků a šaten. Chtěli bychom,
aby měl nový nájemce konkrétní představu
o využití restaurace a okolí pro veřejnost,
nejlépe celoročně. Zároveň chceme, aby
byl dodržen vybraný projekt, a proto bu-

8

Vyzlovak02_16.indd 8

Sbírka na rekonstrukci
zázemí fotbalového hřiště
Příspěvky lze poukázat na účet číslo:
ČÚ: 6722151/0100
VS: 3419
Do zprávy pro příjemce udejte prosím své
jméno a příjmení.
Platbu v hotovosti lze provést na obecním úřadě v úředních hodinách: PO: 9–12,
ST: 17–19, popř. i v jiném čase dle dohody
(tel. 321 677 116, 724 062 059).
Na základě vaší platby vám bude vystavena
darovací smlouva podle Občanského zákoníku. Pro tyto účely je nutné uvést: jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště.
Částku lze odečíst od základu daně dle § 15
zákona o dani z příjmů (alespoň 1.000,- Kč).
Platí pro podnikatele i fyzické osoby.
Sbírka bude fungovat do odvolání.
Za vaše příspěvky předem děkujeme.
Za obec Vyžlovka a SK Vyžlovka
Ing. J. Pelikán Ph.D., Ing. I. Šafář
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Z KNIHOVNY
Naši vážení a milí čtenáři,
v roce 2016 jsme pro vás do knihovny pořídili zhruba 20 knižních novinek a dalších
cca 50 knížek nám bylo darováno od našich
spoluobčanů. Moc děkujeme především Nině
Roubíčkové, která nám za nakladatelství
SUN věnovala téměř 40 zcela nových knížek
hlavně pro naše dětské čtenáře. I nadále budeme rádi za vaše knižní dary, ale z kapacitních důvodů můžeme přijímat pouze knihy
vydané po roce 2000.
Naše nabídka je celkem pestrá a navíc vám,
díky naší spolupráci s knihovnou v Říčanech,
zajistíme dle vašeho přání i knihy, které sami
v knižním souboru nemáme. Stačí se domluvit
přímo v knihovně, nebo mailem: knihovna.
vyzlovka@gmail.com.
A jen připomínáme, že celoroční poplatek je
u nás jen symbolická 1,- Kč.
Z našich letošních novinek
určitě stojí za zmínku:
Vlastimil Vondruška:
Husitská epopej III., 1426–1437 – za časů
císaře Zikmunda.
Husitská epopej IV., 1438–1449 – za časů
bezvládí.
Celkem sedmidílná sága vypráví o událostech
slavné i pohnuté doby 15. století v českém království. Zatím vlastníme všechny vydané díly.
James E. L.: Grey
Padesát odstínů šedi pohledem Christiana
Greye. Zatím čtyřdílnou sadu erotických románů od této spisovatelky máme také celou.
Tom Rob Smith: Farma
Rodinný psychothriller – má Daniel věřit matce, která tvrdí, že se stal zločin, na němž se
podílel i její manžel – nebo otci, který je přesvědčen, že matka trpí duševní nemocí?
Moyes Jojo: Než jsem tě poznala
Romantický příběh o dvou lidech, kteří nemají
nic společného, dokud jim láska k nohám nepoloží celý svět. S ním však i otázku, jak vysokou cenu je člověk ochoten zaplatit za štěstí
toho, koho miluje.
Knight Renee: Dokonalý cizinec
Známé dokumentaristce se na nočním stolku
objeví záhadný román. Kniha se sice tváří jako
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ﬁkce, do nejmenších podrobností však popisuje dávný den, kdy se Catherine stala nositelkou tíživého tajemství…
Backman Frederik:
Babička pozdravuje a omlouvá se
Zábavný a napínavý příběh plný nečekaných
setkání, nepravděpodobných přátelství a obrovské síly pohádek a fantazie. Else je sedm
a nemá jiné kamarády, než svou čipernou
a neobyčejnou babičku…
Abbottová Rachel:
Nezvěstná a Zabij mě znovu
Vynikající a velmi čtivé detektivní psychothrillery
Bussi Michel: Vážka
Lyse-Rose anebo Emilie ? Kdo je vlastně tříměsíční miminko, které jako jediné přežilo havárii
letadla a ke kterému se hlásí hned dvě rodiny?
Linková Charlotte: Ctitel
Knížka nejúspěšnější německé autorky současnosti – napínavé čtení.
Galbraith Robert: Ve službách zla
V pořadí již třetí detektivní příběh od autorky
Harryho Pottera, J. K. Rowlingové. Najdete
u nás i předchozí dva díly.
Marklund Liza: Prime time
Detektivka od královny švědské krimi.
Jonasson Jonas:
Zabiják Anders a jeho přátelé
(a sem tam nepřítel)
Kdo si oblíbil zvláštní humor tohoto švédského spisovatele, určitě nebude zklamán. Můžete si u nás půjčit i jeho starší knížky: Stoletého
staříka, který vylezl z okna a zmizel a analfabetku, která uměla počítat.
Radka Třeštíková: Bábovky
Osudy dvanácti žen propletené v jednom románu. Co řeší milenka ženatého muže a jaká
je ve skutečnosti ta příšerná manželka, o které
jí on vypráví?
Groff Lauren: Osudy a běsy
Nikdy si nezačněte myslet, že někoho opravdu
znáte. I když s ním žijete dvacet let.
Máte z čeho vybírat!
Budeme moc rádi, když se naše čtenářská
komunita zase o něco rozroste a těšíme se
na vás.
Romana Marenčáková a Lucie Strnadová
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PODZIMNÍ VÝSTAVA
V sobotu 1. 10. 2016 byla na OÚ Vyžlovka
otevřena výstava Škola na Vyžlovce. Hledání
materiálů k této výstavě často připomínalo
napínavou detektivní práci.
Nejvíc informací jsme získali v Státním
okresním archívu Kolín, kde uchovávají dvě
pamětní knihy z vyžlovské školy. První začíná
založením školy a druhá končí příchodem posledního pana řídícího učitele p. J. Holoubka
v roce 1957.
Pamětní knihu sepisoval vždy aktuální řídící učitel. Takže kromě historie školy a historie naší země jsme se ze zápisků dozvídali
i o běžných starostech a radostech učitelského života. Někdy to bylo čtení veselé a někdy
smutné, jak už tak v historii bývá.
A tady na ukázku kousek z kroniky:
Působení p. Moravce
Nyní jest se mi zmíniti o prvním pracovníku
na škole zdejší. Pan Jan Moravec, rodem z Voděrad byl učitel velmi vzdělaný, přičinlivý a zde
vůbec vážený. Odbyv v rocích 1870–1873
ústav učitelský v Praze s chvalitebným prospěchem. Dostal se na místo mladšího učitele
v Českém Brodě, kde působil až do srpna 1876,
načež byl jmenován dne 2. září 1876 č. 693
o. š. r. učitelem na nově zřízené škole zdejší.
Povážíme-li že zdejší děti nepořádně před
tím chodily do školy jsouce i ještě chatrně
vyučovány od nahodilých a z nouze výpomocných učitelů, jakými byli Fortýr a Beršík,
tu musíme uznati, že měl tu Moravec práci
velikou. Jak sám mi vypravoval, musel skoro
všechny děti učiti začátkům čtení, psaní a počtů. Stěží sotva mohl sestaviti dvě oddělení,
do třetího oddělení nemohl vřaditi nikoho.
Po roce libovali si již zdejší rodičové ve vyučování, chválili snažení a horlivosť nového
učitele.
Počet žactva
Jest se mi zmíniti ještě o počtu žactva v jednotlivých rocích počátečních. V školním roce
1876/77 bylo 78 žáků a to: 70 domácích,
8 cizích, 39 hochů, 39 děvčat, 16 v III. oddělení, 30 ve II. odd., 32 v I. oddělení.
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Počet dítek v školním roce 1877/78 obnášel 67 a to: 34 chlapci, 33 děvčata, 28 žáků
ve III.odd., 25 ve II. odd., 14 v I. oddělení.
1. prosince roku 1878 odchází p. učitel Moravec na školu do Semic, kdež se stal řídícím.
Dosazení učitele Knížka
Na školu do Vyžlovky dosazen byl Karel
Knížek, do té doby mladší učitel v Ondřejově. Nový správce školy poznal při odchodu
pana Moravce do Semic, jaké úcty u občanstva a lásky u dítek tento požíval.
Nový správce školy Karel Knížek byl zde
taktéž srdečně uvítán. Poznal po delší době,
že lid zdejší je zanedbaný, avšak dobrý, sdílný
a srdečný; poznal, že ve zdejší obci nerozumně provádí se polní hospodářství, ba že mezi
chudším lidem panuje kořaleční mor.
Působení jeho zde
Proto hleděl jako absolvovaný posluchač
vyšší zemské hospodářské školy, působiti
nejen ve škole na děti, ale i mimo školu na
obecenstvo.
Získav si přátelským jednáním u rolníků
a domkářů důvěry, zval je vždy v sobotu
na večer do školy, kdež přítomným vyprávěl
o hnoji a úpravě hnojiště, o orbě, prohlubování půdy, o krmení dobytka, o chování
mláďat, pěstování rostlin pícních, užitku
ovocných stromů a sázení těchto, o šlechtění
stromů vůbec. Přednáškami pak o „kořalečném moru“ hleděl odvrátiti občanstvo od
této otravy těla a ducha.
Na jaře v r. 1879 dala místní školní rada
prohloubiti a ohradit místo pro ovocnou školku, aby naše mládež za vedení učitelova naučila se ovocné stromy pěstovati a šlechtiti.
Působením učitele v místní školní radě
dala obec svázati knihovnu školní, pro knihy
a učebné pomůcky zhotoviti skříň, pro tělocvik na dvoře školním postaviti bradla, šplhadlo a stojan pro skok do výšky.
Tolik kronika. Děkujeme všem za pomoc
a hlavně za zapůjčení fotograﬁí, bez kterých
by výstava nebyla. Těšíme se na další spolupráci.
Irena Lososová a Zdeňka Holíková
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SK VYŽLOVKA MLÁDEŽ
Podzimní část nové sezony 2016/17 zahájily naše mládežnické týmy v druhé polovině
srpna. Na začátek byly dětem připraveny
v domácím prostředí dva herní tréninky na
rozkoukání. Poté následoval odjezd všech
mládežnických týmů na soustředění do
blízkých Kozojed. Během 8 dní zvládly starší děti 20 tréninkových jednotek a mladší
o polovinu méně. Soustředění absolvovalo
celkem 75 dětí. O děti se staralo 12 trenérů. Tréninky měly různorodé zaměření
a byly vždy přizpůsobené jednotlivým
věkovým kategoriím. Soustředění proběhlo v přátelské atmosféře. Děti se vracely
domů zjevně unavené, ale s úsměvy ve tvářích. V tomto duchu jsme navázali i v hlavní tréninkové fázi (září–listopad) a střídavě
trénovali na Vyžlovce a v Jevanech 2x týdně. O víkendech naše týmy odehrály velké
množství mistrovských i přátelských turna-

Partneři SK Vyžlovka

Obec Vyžlovka
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jů a jednotlivých zápasů. Alespoň jedno utkání
si zahrálo 85 dětí registrovaných v SK Vyžlovka. Dalších 12 našich nejmladších dětí (4–5 let)
si zahrálo zápas v rámci tréninku mezi sebou.
Všechny děti si vedly VÝBORNĚ a zaznamenaly
v uplynulém období velký dovednostní a herní
vzestup.
Podzimní sezonu zakončily jednotlivé týmy na
začátku prosince rozlučkami, kde trenéři zhodnotili uplynulé tréninkové období a naordinovali
dětem do konce roku zasloužený odpočinek.
Trénovat začneme ihned v prvním lednovém
týdnu v četnosti dle věku 2–3 tréninkové jednotky a 1–2 zápasy, turnaje týdně. Děti budou
trénovat v tělocvičně ZŠ Kostelec, kostelecké sokolovně a na umělé trávě v Kostelci.
V kostelecké sokolovně budeme v období leden–březen pořádat 3. ročník halových turnajů
UFOUN CUP, kterého se bude účastnit na 150
týmů!
Závěrem děkujeme našim partnerům a obecnímu úřadu za jejich podporu.
Podrobnější informace o mládežnických týmech
najdete na www.skvyzlovka.cz.
Výsledky jednotlivých týmů najdete:
MINI www.sportbechovice.cz
Mladší a starší přípravka www.ofspv-turnaje.eu
Mladší a starší žáci www.fotbal.cz
Klidné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového
roku přeje SK Vyžlovka.
šéftrenér mládeže Michal Šmíd
Pro úplnost se musíme zmínit o našem družstvu dospělých, které vyhrálo s náskokem tří
bodů podzimní část okresního přeboru.
Blahopřejeme!
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