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SLOVO STAROSTY
Vážení občané a přátelé Vyžlovky,
dovolte mi, abych tentokrát začal netradičně, tedy pohledem do historie, a uvedl výročí naší obce, které letos prožíváme.
Zuřící 1. světová válka, zoufalá bída
a tiše odcházející monarchie tvoří pozadí
všedního života lidí roku 1917. I za těchto
složitých okolností vznikaly důležité dějiny
obce Vyžlovka. Právě letos si totiž připomínáme stoleté výročí oddělení Vyžlovky od
Louňovic, vznik samostatného katastrálního území obce Vyžlovka a vznik autonomní
obce Vyžlovka. V obecní kronice lze najít
jen pár stručných záznamů o tomto dělení.
O situaci před rozdělením víme, že v roce
v roce 1850 vznikla politická obec Louňovice, pod kterou patřily osady Mukařov, Buda,
Žernovka, Štíhlice a Vyžlovka. Vyžlovka
jako jediná zůstala pod Louňovicemi i po
roce 1868, kdy se ostatní obce odtrhly. Starostové byli střídavě z Louňovic a z Vyžlovky. V roce 1917 došlo i k oddělení Vyžlovky. Louňovický katastr, do kterého Vyžlovka
tehdy patřila, nedosahoval svou velikostí
rozměrů rozsáhlých katastrů jako například
sousedící Jevany nebo Černé Voděrady,
přesto zde existovala dvě samostatná významná sídla, tedy Louňovice a Vyžlovka
s jedním společným zastupitelstvem. Zastupitelstvo tedy tvořili zvolení obyvatelé
jak z Louňovic, tak z Vyžlovky. O hlavních důvodech rozdělení lze dnes nejspíš
jen spekulovat, ale centrální rozhodování
o dvou samostatně se rozvíjejících sídlech
jistě nepřinášelo jen dobré. V době rozdělení byl starostou Josef Holub z Vyžlovky.
Povolovací dekret k rozloučení Louňovic
a Vyžlovky ve dvě samostatné obce vydala
Zemská správní komise království Českého
v Praze, dne 22. prosince 1916. Na schůzi
zastupitelství Louňovice a Vyžlovka dne 28.
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ledna 1917 proběhlo jednání o rozdělení
společného jmění, břemen a nákladů spojených s provedením rozdělení. Dne 7. února 1917 došlo k oﬁciálnímu vyhlášení dvou
samostatných obcí Louňovice a Vyžlovka
císařsko-královským místodržitelem pro
království České Maxem Juliem Coudenhove. Obě zastupitelstva se ještě společně
scházela dobré 2 roky, až 5. července 1919
se konala první samostatná schůze obecního zastupitelstva ve Vyžlovce.
Toto výročí si jistě zaslouží naší pozornost a budeme si ho připomínat v průběhu celého roku. Bude nám ho připomínat
i logo, které bych zde rád představil, a které
k této příležitosti graﬁcky zpracoval Oleg
Homola. Logo symbolizuje obrysy tvarů
katastrálních území Louňovic a Vyžlovky
na pozadí základního uspořádání barev
obecní vlajky. Logo budeme používat na
obecních dokumentech a budou součástí
různých informačních letáků pro řadu připravovaných akcí k tomuto jubileu.
A nyní krátce komentář k současnému
dění v obci. Dostáváme se do období, kdy
je třeba přeměnit pracně získané ﬁnanční
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prostředky z dotačních míst do cílových
hodnot, které budou sloužit občanům a které uvedou obecní majetek do řádného stavu. Před námi je rekonstrukce budovy školy
a výstavba vodovodu a kanalizace. Pro každou z těchto akcí obec zajistila ﬁnancování
z dotačních prostředků a související výběrová řízení na dodavatele staveb směřují
do konečné fáze. Výsledkem bude otevření
Základní školy Vyžlovka, kde by první žáci
měli usednout již v příštím školním roce
2017/18, vznik nových prostor obecního
úřadu v přízemí budovy školy a dále nové
řady vodovodu a kanalizace v ulicích K Pařezu, Pod Obcí, Na Bělidle a Jevanská.
Dokončení kanalizace a intenziﬁkace ČOV
je název připravovaného projektu, který
se týká kanalizace v Březinkách. Pro ten
úspěšně proběhla fáze získání územního
rozhodnutí a již v lednu tohoto roku byla
podána žádost o dotaci, která se nyní stále
ještě hodnotí. V přípravné fázi je stále chodník v Pražské ulici na straně Štíhlické ulice,
kde se aktuálně vyřizuje stavební povolení.
Začátkem dubna mají být připraveny podklady pro veřejné projednání návrhu územního plánu Vyžlovka a na jeho ﬁnancování
má obec opět podanou žádost o dotaci. Připravuje se oprava márnice a hřbitovní zdi
a opět zde spoléháme na příjem dotačních
ﬁnančních prostředků. Čerstvou novinkou
je zrekonstruované zázemí SK Vyžlovka na
hřišti, kde došlo k vybudování nových kabin
včetně sprch, šatny pro rozhodčí, sociálního zařízení a koupelny pro byt správce. Na
tuto akci se opakovaně nepodařilo získat
ﬁnanční podporu z dotačních míst, a proto
vzhledem k neúnosnému stavu tohoto zařízení se obec rozhodla rekonstrukci bezodkladně zahájit a ﬁnancovat z vlastních
zdrojů a s pomocí dobrovolných příspěvků
občanů. Tímto bych chtěl velice poděkovat
těm občanům, kteří na uvedenou rekonstrukci na hřišti již ﬁnančně přispěli nebo
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se přispět chystají. Sbírka na rekonstrukci zázemí SK Vyžlovka je stále otevřena
a případné přesnější kontaktní informace
naleznete na stránkách obce. Investice do
areálu hřiště tímto zdaleka nekončí a chystá se dále rekonstrukce prvního patra budovy, kde vznikne nová klubovna a menší
tělocvična, dále dětské hřiště v blízkosti
nohejbalového hřiště. Vše je však nyní závislé na úspěšnosti našich žádostí o dotační prostředky, které připravuje SK Vyžlovka
ve spolupráci s obcí. V době vzniku tohoto
textu ještě stále není rozhodnuto o novém
provozovateli restaurace na koupališti. Děkujeme všem, kteří se zapojili do obecní
ankety a pomohli tím při výběru správného
kandidáta. Jednání stále probíhají a snad
bude již brzy jasno.
Vážení občané, jak vidíte práce před
obecním zastupitelstvem je stále mnoho,
tak nám prosím držte palce, ať se podaří
urazit pěkný kus cesty k našemu lepšímu
společnému životu na Vyžlovce. Všem
přeji pěkné jaro a budu se těšit, že dohromady oslavíme výročí Vyžlovky třeba na
některé z kulturních akcí, které pro Vás
obec připravuje.
Jan Pelikán
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Z HISTORIE − ČESKÉ ZEMĚ V ÚNORU 1917
V únoru roku 1917 mohli obyvatelé českých
zemí v novinách číst třeba takovéto zprávy:
5. února: Rakouské vojsko zničilo italskou
posici u Plöckenského průsmyku. 12. února:
Ruský útok ručními granáty v putenském údolí
ztroskotal. 27 února: Anglické výpady u Ypres
byly odraženy…
Válka v únoru 1917 byla stejná jako v prosinci 1916, kdy se uzavřelo na západní frontě
Verdunské peklo, které strávilo milion vojáků
pro zisk území pouhých 10x30 km. Na východní frontě se rakouská vojska vzpamatovávala z nedávného úderu Brusilovovy ofenzivy.
Smrt tančila svůj danse macabre. Zanedlouho
ji čekaly ještě celé zástupy duší od Chemin
des Dames, Zborova, Bachmače, Caporreta,
Planiny Sleme, Piavy a dalších známých či
méně známých bojišť. Ztráty, které se v roce
1914 ještě pečlivě evidovaly, se v roce 1917
již pouze odhadovaly.
František Josef I. zemřel a vlády se čerstvě
chopil císař Karel I. Rakousko se tajně pokoušelo o vyjednání separátního míru, které
skončilo Sixtovou aférou a Rakousko bylo odsouzeno vytrvat ve válce po boku Německa až
do hořkého konce.
V té samé době za vizí vzniku samostatného Československa kráčeli neodvratně představitelé Mafﬁe v čele s Masarykem, Benešem, Štefánikem a dalšími. Na frontách se formovaly a bojovaly Československé legie. Na
domácí frontě byli perzekvováni ba i popravováni představitelé místního odboje v čele
s Karlem Kramářem a Aloisem Rašínem.
Ve víru těchto světodějných událostí žili
obyvatelé Českého království své osudy. Válečné operace se našich zemí nedotýkaly bezprostředně. Horký dech front se však v zázemí měnil v mrazivý van dnes nepředstavitelné
bídy pro téměř všechny vrstvy obyvatelstva.
Na začátku roku 1917 byla většina mužů v produktivním věku odvedena na bojiště. Tou dobou jich nebylo na živu již 140 000. Nebylo
rodiny, z níž by neodešel alespoň jeden muž.
Otec, syn, manžel. Počet padlých z Vyžlovky
se vyšplhal na 28, což bylo nejvíc z okolních
vesnic. Do mnoha domácností bez živitele se
nastěhovala bída, hlad a zima. Hladem trpěla
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zejména města. Na venkově nebyla situace
o mnoho lepší, neboť sedláci museli odvádět
většinu své produkce k uživení milionových
armád. Průmysl a těžba uhlí byly ochromeny
nedostatkem pracovních sil. Ženy si tak „užívaly“ nedobrovolné emancipace, když musely zastoupit muže i v těchto odvětvích. Od
roku 1916 byl zaveden přídělový systém na
základní potřeby a potraviny. Rozmáhalo se
keťasení, černý trh a nesmírná drahota. Země
Rakouského mocnářství, co do nezvládnutí
bídy, na tom byly patrně nejhůře z evropských
států. Horší situace byla snad pouze v Rusku,
kde právě únorová revoluce donutila k abdikaci cara Mikuláše II.
Špatné životní podmínky se bezprostředně
odrážely na demograﬁcké situaci. Z celkového počtu 9 900 178 v roce 1914 se k začátku
roku 1917 snížil počet obyvatel, mimo přímé
válečné ztráty, o více než 70 000. Dětská
úmrtnost vzrostla o 40 %. Pětina dětí se nedožila ani prvního roku.
V takových podmínkách začínali lidé rok
1917. S nadějemi na brzký konec války nesený únorovými událostmi Rusku i s obavami
z věcí příštích. Byl to však pouze další rok splněných obav. Válka polykala další životy, v létě
mělo přijít katastrofální sucho a neúroda.
Martin Charvát
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MASOPUST NA VYŽLOVCE!
Tak se to přece jen povedlo! Po více jak
50 letech se opět konal masopustní průvod v obci Vyžlovka.
Nejprve jen velmi krátce něco z historie
masopustu. Počátky můžeme hledat již
v římském náboženství, ve středověku se
konaly i v našich zemích masopustní hostiny. Tak jako všechny slavnosti a hostiny
se také daly zneužít k upevnění vladařské
moci. Jedna taková posloužila například
Přemyslovci Boleslavu III. Ukrutnému k odstranění nepřátel a to počátkem 11. století. Inu ne vždy se skrývá za pozváním
hostitele dobrý úmysl.
Ale to určitě neplatí pro Vyžlovský masopust 2017. Jak jsem již několikrát psala, myšlenka konání těchto oslav mě neopouštěla
dlouho, přemlouvala jsem sportovce, kteří
tradičně masopust pořádali. Od pamětníků
jsem často slyšela, masopust, to si pamatuju jako dítě, bylo to pěkné. Vzpomínky
jsou, ale s fotograﬁemi je to už horší, proto
chci požádat, máte-li doma cokoli k tomuto
tématu, půjčte prosím k okopírování. Do-
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konce má obec v majetku obraz od malířky
Jožky Ryšavé, která na Vyžlovce pobývala
a vytvořila v r. 1961 dílo, na kterém je vyobrazen masopustní průvod v obci.
A tak se to letos skutečně podařilo. Především obyvatelé Březinek se postarali
o pěkné masky, ale i ostatní se snažili.
Teď se ale pokusím popsat celý průběh
soboty 25. února. V 16.00 hodin vyrazil
od fotbalového hřiště průvod. V čele jak
se sluší a patří laufr, p. M. Charvát se ujal
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tohoto nelehkého úkolu a dlužno poznamenat, že se ho zhostil velmi dobře. Nejprve požádal starostu o povolení ke konání oslav a předání vlády nad obcí. Za tím
účelem starosta předal klíč od obce a vyjádřil přání, že oslavy proběhnou důstojně! A také, že ano. Masek se sešlo okolo
třiceti a větší množství dětí, slavnostně
ozdobený žebřiňák byl plně naložen kořalkou, dobrotami, takže se cestou nezahálelo, co se týká pití, jídla, veselí, hudby
– prostě masopust. V očekávání půstu se
naposledy před popeleční středou najíst,
napít, poveselit se. Pak už nastává období
příprav na Velikonoce.
Ale zpět k průvodu, několik zastávek při
cestě obcí provázela hudba, kytary, vozembouch, harmonika. Zastávky u hospodářů a hospodyněk provázela řeč laufra,
hudba a taneček a samozřejmě přípitek
a něco dobrého k zakousnutí. Počasí velmi přálo, cestou se přidávali kolemjdoucí,
takže průvod dostával netradiční tvar roztáhlého hada, což by nemělo být. Ale to se
určitě příští rok napraví. Průvod byl zakončen na návsi, kde došlo ke známé scénce
– zabití kobyly.
Pro slabší povahy uvádíme, že byla oživena a byla jí dána milost. Nejprve jí ale
řezník přečetl všechny její hříchy a poté
došlo k zabití a oživení, no bylo to opravdu
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věrné, až mně bylo té kobyly líto. Na návsi
se prodávaly zabijačkové pochoutky, ve
stánku se činila obsluha, které chci rovněž
poděkovat. Bohužel se stalo, že některé jitrnice byly špatné kvality. Za toto se
omlouvám, ač obec tuto situaci nezavinila,
přesto cítí odpovědnost. Určitě se z toho
poučíme, aby se to neopakovalo.
Nu pak se část masek a návštěvníků přesunula do hotelu Praha, kde byly
rovněž připraveny zabijačkové pokrmy.
Abych nezapomněla na poslední tradici
pochování basy! Za projevů smutku a dokonce pláče byla basa vyprovozena ven
ze sálu a tam pochována. Tím skončilo
masopustní veselí, žádná hudba, tanec,
pěkně půst až do Velikonoc. No jsem zvědavá, jak to vydržíme!
Určitě to byl pěkný začátek roku oslav
100. výročí osamostatnění obce, resp. deﬁnitivního odtržení od Louňovic.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
zúčastněným, pořadatelům, maskám,
hudbě, divákům (snad jsem na nikoho nezapomněla).
Určitě je co zlepšovat, každý další ročník bude lepší a lepší. Dokonce už máme
termín masopustu v r. 2018, bude to 10.
únor, podařilo se zajistit tu pravou tradiční
masopustní hudbu.
Krásné jarní dny vám přeje Eva Pačesová
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NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VYŽLOVCE
Od příštího školního roku by se měla
začít psát novodobá historie základní
školy na Vyžlovce. Obec Vyžlovka, která je zřizovatelem školy, získala dotaci
na rekonstrukci budovy a na školní vybavení a od září tohoto roku by měla
být otevřena 1. třída pro 20 žáků.
Původní jednotřídka na Vyžlovce
byla založena v roce 1874, která roku
1876 získala vlastní budovu na návsi.
V letech 1881–1883 byla škola rozšířena na dvoutřídní. V této podobě
existovala až do roku 1977, kdy byla
škola uzavřena, žáci převedeni do základní školy v Kostelci nad Černými
lesy a v budově vyžlovské školy byla
zřízena mateřská škola. Vzhledem ke
stále se snižujícímu počtu dětí v obci
byla činnost mateřské školy ukončena
v roce 1996. V uvolněných prostorech
se později usídlil obecní úřad, který zde
působí dosud.
V současné době dojíždějí děti z Vyžlovky, Jevan a dalších okolních obcí
do základních škol ve větších obcích
a městech, od nás pak zejména do
Kostelce nad Černými lesy, tj. do jediné spádové školy pro naší obec.
Černokosteleckou základní školu nyní
navštěvuje zhruba 800 žáků a do budoucna počítá s rozšířením kapacity
až na 1100 žáků. Aktuálně je škola
v Kostelci na hranici svých kapacitních
možností dokonce i po transformaci
odborných učeben a družin na kmenové třídy. Vybudování nové kapacity na
Vyžlovce již v příštím školním roce pomůže tento nedostatek částečně řešit
a obci Vyžlovka výhledově zaručí zajištění povinné školní docházky pro své
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žáky od první do páté třídy. Vzhledem
k demograﬁcké a migrační situaci obyvatelstva v našem okolí nemůže dlouhodobě škola v Kostelci zaručit rozsah
stávajícího školského obvodu, do kterého Vyžlovka také patří.
Škola na Vyžlovce bude organizována pouze pro první stupeň (1.–5. třída).
Maximální počet žáků v jednotlivých třídách bude 20–25. To nabízí individuálnější přístup učitele ke vzdělávání dětí
a možnost zapojit do vzdělávacího procesu i prvky alternativních metod výuky
vycházejících z pedagogiky Montessori, Waldorfské pedagogiky, programu
Začít spolu, Kritického myšlení apod.
Školní vzdělávací program bude vycházet z obecně platného Rámcového
vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Nedílnou součástí školy
bude školní družina s ranním i odpoledním provozem. Po ukončení 5. třídy
budou moci děti pokračovat ve vzdělávání v základní škole v Kostelci nad
Černými lesy nebo, po splnění požadavků přijímacího řízení, na víceletých
gymnáziích nebo uměleckých školách.
V současné době probíhá konkurzní
řízení na pozici ředitele školy a hledáme pedagogické i provozní pracovníky,
plánujeme také úpravu zahrady školy
pro účely školní družiny i výuky. Do Základní školy Vyžlovka budou přednostně přijímány děti z Vyžlovky a z Jevan.
Případná volná místa mohou být nabídnuta i zájemcům z dalších okolních
obcí. Chcete-li se dozvědět o nové
škole na Vyžlovce více, kontaktujte nás
na e-mailové adrese:
zsvyzlovka@gmail.com
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VYŽLOVŠTÍ NA JIZERSKÉ PADESÁTCE

Martin Krása a Jiří Lang

31. srpna loňského roku oslavil Jirka Lang sedmdesáté narozeniny. Kromě dalších dárků obdržel od
svých kamarádů zaplacené startovné na jubilejní
50. ročník Jizerské padesátky. Nejdříve se usmál, ale
pak si uvědomil, že je potřeba se na takovýto závod
řádně připravit. Několikrát před samotným startem
běžecké stopy navštívil a příprava se v samotném
závodě ukázala. S ním se lyžařského závodu účastnil i čtyřicetiletý Martin Krása. 19. února oba spolu
s realizačním týmem vyrazili na jizerské tratě, kde
se s porcí padesáti kilometrů vypořádali v časech
bohatě pod pět hodin. Oběma patří obdiv za skvělou reprezentaci naší obce a těší se již na další účast
v příštím roce.
IŠ

Zleva Vráťa Novák, Pepík Hrouda, Jirka
Lang, Ivo Šafář a Jarda Krása

VALNÁ HROMADA SK VYŽLOVKA
Dne 18. března se konala valná hromada členů SK Vyžlovka, na které byli přítomní seznámeni se zprávami o činnosti oddílu v roce 2016 a plánem práce pro rok 2017
(přednesl předseda Ivo Šafář), o činnosti mužstev mládeže i dospělých (přednesli trenéři Hájek a Michal Šmíd). Přehled hospodaření v uplynulém roce podal pokladník Radek
Janeček. Na závěr proběhla volba nového výboru SK pro období 2017–2019. Tento
bude pracovat ve složení Josef Dřízhal ml., Jiří Fousek, Radek Janeček, Ivo Šafář, Michal a Milan Šmídovi a Martin Zeman. Po skončení VH si přítomní prohlédli nové kabiny
pro hráče i rozhodčí spolu s technickým zázemím.

19. ROČNÍK
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AKTUALITY
Kulturní akce v jarní části roku jsou již
konány s připomínkou 100. výročí osamostatnění obce, pro tuto příležitost bylo
vytvořeno logo, které vám ve zpravodaji
představujeme.
Tak hned 1. 4. jsme si vytvořili velikonoční kraslici, či jiné zdobení, ve stejný den proběhlo pasování prvňáků na
čtenáře a také Noc s Andersenem − vše
v hotelu Praha.
V dubnu − 27. 4. pořádá obecní úřad
zájezd na zámek Sychrov, jste zváni, přihlašovat se lze na OÚ, nebo na tel.: 724
062 059, pí Pačesová. Více informací na
stránkách a vývěskách obce.
Pak už nás čeká Dětský den na hřišti
a Vyžlovské léto, které otevře sezonu na
koupališti.
Jen krátce k akcím již proběhlým. V lednu jsme v hotelu Praha, v přeplněném
sále, přivítali Divadélko E. Hruškové,
loutkové představení pro děti mělo velký ohlas. Na podzim chystáme ještě dvě
podobná představení. V březnu jsme si
vyslechli přednášku o ekologickém zemědělství od p. M. Charváta − velmi poučné, děkujeme touto cestou a věříme, že
nebyla poslední.
Na podzim chystáme další kulturní počiny, mimo jiné, jak jsem již uvedla, divadelní představení pro děti, koncert Milana
Drobného, divadelní představení Jana
Přeučila, myslím, že si vybere každý.
Přeji nám všem hojnou návštěvnost
a dobrou zábavu.
Na závěr si neodpustím jednu poznámku. V březnu nám v hotelu Praha provedl
divadelní spolek Mrsťa Prsťa velmi pěkné
představení, ovšem těch 20 diváků bylo
pro mne ale i pro herce opravdu „překvapením“. Opravdu velká škoda.
EP

Omezení provozu knihovny
Celková přestavba budovy č. 57 se dotkne
i chodu knihovny. Protože se nenašly dostatečné náhradní prostory, bude knihovna od 1. dubna do konce srpna 2017 uza-
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vřena. Nechceme o vás, jako čtenáře přijít
a proto jsme některé knihy vybrali a ty si
budete moct vypůjčit, i když knihovna nebude fungovat.
Stačí kontaktovat knihovnici paní Romanu Marenčákovou a to buď telefonicky
723 527 175, nebo na knihovna.vyzlovka@gmail.com a výpůjčku si osobně dohodnout. Po dohodě je možné půjčit i jiné
konkrétní tituly z knihovny v Říčanech.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na
vás.
Vaše knihovna
Seznam některých knih, které zůstanou k dispozici v době rekonstrukce
knihovny: (Další knihy dohledáte na našich webových stránkách)
1. Abbottová Rachel: Nezvěstná
2. Abbottová Rachel: Zabij mě znovu
3. Backman Fredrik:
Babička pozdravuje a omlouvá se
4. Beaton M. C.:
Agatha Raisinová a otrávený koláč
5. Beaton M. C.:
Agatha Raisinová a zlý veterinář
6. Beaton M. C.:
Agatha Raisinová a vražedná setba
7. Beaton M. C.:
Agatha Raisinová a výletníci z Dembley
8. Beaton M. C.:
Agatha Raisinová a manžel na zabití
9. Beaton M. C.:
Agatha Raisinová a zločin na ostrově
10. Bjork Samuel: Sova
11. Brown Dan: Šifra mistra Leonarda
12. Brown Dan: Inferno
13. Brown Dan: Ztracený symbol
14. Brown Sandra: V žáru lásky
15. Bryndza Robert: Dívka v ledu
16. Bussi Michel: Vážka
17. Maminka neříká pravdu
18. Deaver Jeffrey:Katedrála hrůzy
19. Deaver Jeffrey: Příští oběti
20. Fielding Joy: Teď neplač
21. Fielding Joy: Poprvé
22. Fielding Joy:
Zmizení Samanthy Shipleyové
23. Flynnová Gillian: Zmizelá
atd.
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Vyžlovka se k akci Čistá řeka Sázava připojila v neděli 9. dubna 2017 od 9. hod. ráno. Sraz dobrovolníků byl na parkovišti u hráze Vyžlovského rybníku. Ve stejný den a stejný čas proběhla současně úklidová akce Ukliďme Česko, zaměřená na úklid obce, dobrovolníci na tuto část měli sraz
u požární nádrže Cihelna. Všem děkujeme za pomoc.
OÚ Vyžlovka
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Krásné prožití
velikonočních
svátků
vám přeje
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