číslo 3 rok 2009

Milí spoluobčané,

Sluníčko nás vyhání na zahrádky, na výlety a do přírody.Oslavili jsme konec zimy a s tím spojený příchod jara,
ale tím oslavy neskončily. Poslední dobou můžeme stále častěji vidět na silnicích kolony historických
vojenských vozidel, které nám připomínají osvobození Československa v r. 1945. Proto si v dnešním zpravodaji
připomeneme události provázející jaro 1945 v tehdejším Československu. Osvobození Československa nezačalo
podle předem připraveného scénáře tak, že by se sovětská armáda spojila se SNP.První osvobozenou obcí
se 6. 10. 1944 stalo Kosovo a až 20. 1. 1945 , po dalších těžkých bojích, byly osvobozeny Košice a střední
Slovensko.Tady Němci bránili přístupové cesty do Čech. Beneš s představiteli západní londýnské odbojové
organizace přilétá 9.3.1945 do Moskvy, kde se schází i s komunistickou emigrací a společně jednají o povaze
národního programu. Komunisté výrazně uplatňují své prosovětské zájmy a prosazují několik zásadních
principů:zákaz politické činnosti pravice, vznik národních výborů a Národní fronty, potrestání zrádců
a kolaborantů.Důležité bylo i projednání národnostního vztahu mezi Čechy a Slováky.Počátkem dubna emigrace
odjíždí do Košic, kde prezident jmenuje 4.4.1945 novou vládu a ta následně přijímá dojednaný vládní program ,
který byl levicový a nahrával KSČ.Na počátku dubna 1945 dospěla sovětská vojska k branám Moravy, což
podnítilo vznik ČNP.Mezi tím Američané dospěli k hranicím protektorátu. K prvnímu kontaktu americké
armády s územím předmnichovského Československa došlo 18.dubna 1945 u obce Hranice, ležící poblíž
Aše. Americké jednotky až do konce dubna musely, dle dohody o operačních sférách a demarkační čáře,
přešlapovat na místě. 30. dubna 1945 se Eisenhower spojil s náčelníkem generálního štábu Rudé armády,
generálem Antonovem, s žádostí o posunutí demerkační čáry. Rusové souhlasili. Vstup do Prahy byl však
Američanům zakázán. Osvobození západních a jihozápadních Čech v roce 1945 se odehrávalo zcela v režii
3. americké armády.V jejím čele stál nejslavnější americký generál celé války, George Smith Patton. V dnešních
dnech si s úctou a vděkem připomínáme odvahu a hrdinství všech , kteří nasazovali své životy za naší svobodu.
Vzpomínáme těch , kteří svůj život za ni položili.Kytičky a věnce u pomníků a pamětních desek jsou tím
dokladem.
Krásné j a r n í , svobodné dny Vám přeje

-ZM-

Oznamujeme Vám, že VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 se konají na obecním
úřadě ve dnech 5.6. od 14:00h - do 22:00h a 6.6.2009 od 8:00h do 14:00h.
Tímto Vás všechny srdečně zveme.
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Oznámení.
Žádáme spoluobčany, aby jako každoročně dodržovali v neděli a o svátcích klid, týká se to
především používání sekaček na trávu a motorových pil apod. Děkujeme předem.
Pozvánka pro všechny věkové kategorie
Vážení,

rádi bychom Vás tímto pozvali na slavnostní otevření hřiště na plážový volejbal

postaveného z výdělku prodeje kalendářů „Vyžlovka a její krás(k)y 09"
v sobotu 23.5.2009 od 13:00 na Koupališti Vyžlovka
Z programu se můžete těšit na Daniela Hůlku, Los Homolos, Le Pneumatiq, taneční
vystoupení, dětský sbor, divadlo, galerii, sportovní exhibice,soutěže pro děti o ceny, ohňovou
show, ohňostroj a mnoho dalšího.Slavnostního přestřižení pásky se zúčastní zastupitelé obce
Vyžlovka a Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM.
Vstupné symbolické, pro malé návštěvníky ke vstupence dárek.
Těšíme se na vás
KC Liščí pětka
www.liscipetka.webnode.cz
774 178 629, 777 832 713
Máci P* **
4

V měsíci květnu byla na návsi (zadní trakt hotelu Praha) otevřena provozovna
„Kadeřnictví Romana Kanavalová- dámské,pánské, dětské". Otvírací doba Po-Pá dle
dohody, tel. 776885238.
Na konci května budou také k dispozici masážní lehátka „Ceragem ". Lehátko je určeno pro
zmírnění bolesti páteře a na uvolnění ztuhlých svalů.
V měsíci červnu se otevírá provozovna „Modeláž nehtů."

Vážení rodiče, rádi oznamujeme, že v obci Vyžlovka bude 1.6.2009 nově otevřena soukromá
mateřská školka „ Jitřenka" s celodenním provozem pro děti od 3 do 7 let. Školka zdravého životního
stylu pod vedením zkušených lektorek bude zaměřena na všestranný rozvoj dětí, zdravou výživu
a pohybovou výchovu v téměř rodinné atmosféře s individuálním přístupem ke každému dítěti
Bližší informace na tel. čísle 604301724, nebo na www.skolkajitrenka.cz

JL
V sobotu tj. 16.května 2009 v prostorám avora Obecního úřadu můžete ukládat nebezpecnj
odpad a to v době od 8:00 h -do 12:00 h. Termín svozu je určen svozovým kalendářem na 18.května 2009.
Pranostika.
24.6. narození sv.Jana Křtitele
na sv. Jana otvírá se létu brána
na sv. Jana bez deště - bude pěkně ještě
na sv. Jana jahody do džbána
Sv. Jan Křtitel - prorok byl předchůdce Ježíše a jeho narození předpověděl anděl. Stal se potulným
kazatelem, hlásal příchod vykupitele - Mesiáše. Hříšníky, kteří se mu vyzpovídali, omýval vodou
z Jordánu. Byl jím pokřtěn i Ježíš, kterého Jan nazval „beránkem Božím". Protože však vytkl Herodovi
cizoložství, byl uvržen do vězení a na přání Herodovy dcery sťat.
Vyžlovský zpravodaj
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