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SLOVO STAROSTY
Vážení občané a přátelé Vyžlovky,
v závěru roku se vám opět hlásí obecní zpravodaj, který je sbírkou informací a zajímavostí ze života v obci. Rád bych zde některé důležité momenty připomenul. Uplynulý
rok byl nepochybně ve znamení budování,
rok plný improvizací a plnění složitých organizačních úkolů a také rok pro Vyžlovku
jubilejní. Začátkem roku byla dokončena
generální rekonstrukce a přestavba kabin na
fotbalovém hřišti. V té době bylo také vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby
rekonstrukce budovy školy a obecního úřadu, kde stavební práce vypukly na začátku
května. Do té doby bylo nutné prostory budovy č.p. 57 uvolnit a vystěhovat. Dočasně byl
proto obecní úřad přemístěn do náhradního
prostoru v zadní části Hotelu Praha, kde plnil
svou úlohu od dubna do poloviny října. Zde,
v tomto velmi skromném prostoru, se také
pravidelně scházelo zastupitelstvo a proběhla zde i řada důležitých jednání. Časem
návratu obecního úřadu zpět do obecní budovy se stal podzimní termín parlamentních
voleb. Vlastní rekonstrukce budovy školy
a obecního úřadu během letních měsíců
probíhala nutně ve velmi intenzivním tempu.
Mnohá překvapení odhalená v průběhu stavby a nezadržitelně se blížící termín prvního
září zvyšovala napětí a neurčitost odpovědi
na otázku „Stihne se to?“ Bylo to opravdu
horké léto a divadlo, které dodavatelská ﬁrma sehrála před našimi zraky na hlavní scéně obecní návsi, vedlo k obnovení školy na
Vyžlovce po rovných čtyřiceti letech. Dvacet
žáčků zasedlo do školních lavic čtvrtého září,
tehdy ještě v přízemí budovy v předčasně
kolaudovaném prostoru. Rekonstrukce, která byla značnou částí ﬁnancována z dotačních prostředků MŠMT, přeměnila sporně
využívaný obecní majetek v havarijním stavu
na důstojný prostor pro školu, obecní úřad
a knihovnu.
V současné době probíhá výstavba vodovodu a kanalizace v ulicích Jevanská,
K Pařezu a Pod Obcí. Mnoho přípravných
prací včetně výběrového řízení dodavatele
stavby bylo provedeno letos na jaře a stavba byla zahájena začátkem září. Dílo je opět
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ﬁnancováno ve větší míře z dotačních prostředků a nyní jsou dokončeny hlavní uliční
řady. Stavba jednotlivých přípojek bude pokračovat brzy na jaře na základě konkrétních
projektů přípojek objednaných koncovými
uživateli. Prosíme všechny občany, kterých
se tato část vodovodu a kanalizace týká,
aby sledovali průběžně vydávané informace
k této výstavbě na všech obecních informačních kanálech. Výstavba vodovodu a kanalizace v koncové části ulice Na Bělidle zatím
není možná z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů. Snažíme se však hledat
možná řešení, abychom co nejdříve zajistili
výstavbu vodovodu a kanalizace i na tomto
místě.
Velká snaha a úsilí jsou systematicky vynakládány již celé tři roky funkčního období
současného zastupitelstva vstříc projektu
dokončení kanalizace v obci a intenziﬁkace
čistírny odpadních vod. Malými krůčky, při
překonávání řady zásadních problémů, jsme
dospěli od nulového počátečního stavu do
situace vydaného stavebního povolení a zajištění ﬁnancování této stavby z dotačních
zdrojů. Předpoklad zahájení této stavby je
červen 2018.
Za důležité dále považuji předat zprávu
o situaci na našem koupališti. Jistě jste si
začátkem roku všimli konkurzního řízení na
nového nájemníka občerstvení na koupališ-
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ti. Byla uspořádána anketa, ve které mohli
uplatnit svůj názor všichni občané. Z ankety
a z jednání zastupitelstva nakonec vyvstal
vítězný uchazeč, který byl připraven do objektu budovy investovat nemalé ﬁnanční
prostředky a realizovat zde koupališti blízký podnikatelský záměr. Při podrobnější
prohlídce objektu, před podpisem nájemní
smlouvy, byl vítězným nájemníkem přizván
na místo odborník na statiku staveb za účelem posouzení skutečného stavu budovy.
Ten upozornil na vážné problémy a havarijní
stav objektu. Neprodleně poté byl obcí objednán nezávislý statický posudek budovy, který
bohužel potvrdil předchozí upozornění. Kromě některých nedostatků v založení stavby
jsou nejvíce problematické zejména stropy,
které vykazují pevnostní poruchy díky zcela
nevhodně navržené konstrukční skladby. Byl
vydán zákaz vstupu osob do prvního patra
budovy a její stav byl označen jako havarijní.
Záměr na pronájem občerstvení na koupališti byl proto následně upraven s požadavkem instalace malých kiosků ve venkovním
prostoru pro zajištění letní sezóny a chodu
koupaliště. Tento nouzový stav bude pravděpodobně trvat i nadále v následující sezóně.
Nyní se zabýváme vyhodnocením možností
na základě ekonomických expertiz, zda stá-
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vající objekt rekonstruovat nebo nahradit
novou, vkusnou a přiměřenou stavbou pro
plnění potřeb zázemí koupaliště.
Popis témat, problémů a událostí, které uvádím v tomto úvodníku, je jen zlomek
ze všech, kterými se obecní zastupitelstvo
musí nutně zabývat. Na závěr, bych rád
vzpomenul na slavnostní události související se stým výročím samostatnosti Vyžlovky, které jsme společně prožívali. Ať už to
byl masopust, různá divadelní představení
a koncert v Hotelu Praha, festival Vyžlovské
léto, Dětský den, Železný muž Vyžlovky,
výstava a slavnostní den 23. září nebo slavnostní otevření školy, velice děkuji organizátorům, účastníkům, posluchačům, divákům,
sportovcům, učitelům a všem, kteří se starají
o dobré jméno Vyžlovky podobně jako naši
fotbalisté svými skvělými výsledky. V tomto
roce nás čeká ještě jedno příjemné setkání
při příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku na Vyžlovské návsi v neděli 10. prosince. Přijměte toto pozvání a přijďte se nabít vánoční náladou a poslechnout si koledy
v podání LOS HOMOLOS – letos již podesáté. Všem občanům přeji klidný a pohodový závěr roku, pěkné Vánoce, pevné zdraví,
mnoho úspěchů a spokojenosti v roce 2018.
Jan Pelikán
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OSLAVY 100 LET OSAMOSTATNĚNÍ VYŽLOVKY
100 let je úctyhodný věk, přímo kmetský.
Naše obec ale rozhodně na tento věk nevypadá. Právě teď omládla malými školáky,
které můžete spatřit při vycházkách po obci
i okolí. Začíná se psát nová historie obce…
Ovšem výročí se sluší oslavit, a o to se obec
postarala měrou vrchovatou.
Program už od rána byl skutečně bohatý.
O zahájení se postaral starosta na návsi, během oslav byly zasazeny dvě lípy před kapličkou (jednu zasadili sportovci − členové jediného činného spolku v obci a druhou členové
již neexistujícího spolku dobrovolných hasičů)
a ještě se vysadil jeden buk na návsi za hotelem Praha, vše za vydatného přispění občanů,
i těch nejmenších. Pietní akt u pomníku padlých z 1. světové války provázely slavnostní
salvy, které byly tak věrohodné, že způsobily
přechodné snížení sluchu u občanů, a i děti
byly trochu vyděšené. Vše se odehrávalo v režii členů − vojáků c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 Praha v uniformách z 1. světové
války. Staropražská muzika Hrajeto to opravdu
„rozjela“. Na návsi byl podáván guláš vařený
v polním kotli, za kterým se jen zaprášilo.
U příležitosti výročí byla pod záštitou obce
připravena výstava, která mapovala řemesla
a živnosti a spolkový život v obci. I přes stísněné prostory, byla instalována velmi pěkná
expozice s fotograﬁemi a dokumenty vypovídajícími o bohatém veřejném životě v obci.
Občané si mohli prohlédnout i obrázky a fotograﬁe Vyžlovky (autoři jsou místní občané).
Přednáška doc. PhDr. V. Srba, Ph.D. z Vysoké školy společenských a politických věd
v Kutné hoře na téma spolkový život v českých obcí se doufám líbila, ač hovořil o historii,
téma má velký přesah do přítomnosti, ale i do
budoucna. Pan prorektor a pan starosta se dohodli na vzájemné spolupráci.
Společenský a doslova „společný“ život občanů býval na vesnicí velmi intenzivní. Lidé
se bavili na společných akcích, dokázali se
podílet na úpravách svého okolí. Mnoho akcí
zaštiťovaly právě spolky, které se ve svých počátcích pyšnily množstvím členů a bohatým
spolkovým životem.
Nebylo náhodou, že občan se stal členem
několika spolků, ty mezi sebou spolupracovaly, a když došlo na brigádu, nevěděl často, za
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jaký spolek se má zúčastnit! Dnes je to určitě
úsměvné.
Na Vyžlovce nám zbyl jediný činný spolek –
Sportovní klub Vyžlovka a je třeba poznamenat, že činnost má opravdu bohatou, obzvláště
práce s mládeží se velice dobře rozvíjí.
Ještě bych ráda touto cestou poděkovala
všem občanům, kteří mně poskytli informace,
materiály, věnovali mně svůj čas.
Co se týká řemesel, je opravdu zajímavé, co
živností na Vyžlovce existovalo a čím vším se
lidé živili. A to jsou jen ty přímo ověřené! Velmi pěkné jsou i staré plány bývalých hospod
a krámků.
Obrazy Radky Doležalové, místní občanky,
vás jistě zaujaly. Všechna místa na jejích obrazech důvěrně známe, a přece jako bychom si
teprve nad těmi obrazy uvědomili jejich krásu.
Zrovna tak fotograﬁe Jaroslava Kršňáka
nám připomenou známá zákoutí Vyžlovky.
Pan Kršňák je již dlouho fotografem obce
a já vím, že ještě dlouho bude!
Co říci na závěr − den se vydařil, ať už, co se
týká počasí, tak také programu. Věřím, že se
občanům oslavy líbily a za rok se budeme těšit
na další, téma se nabízí samo – 100. výročí
vzniku Československa.
Eva Pačesová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŽLOVKA: „Škola, která nás baví“
Malá škola s rodinnou atmosférou, která se neustále rozvíjí, pracuje s vnitřní motivací žáků,
kde učení je chápáno, jako celoživotní proces
a zároveň vede své žáky ke spolupráci, zodpovědnosti, samostatnosti a orientaci v rychle se
rozvíjejícím světě.
Krátké představení školy
Škola na Vyžlovce vznikla z iniciativy skupinky rodičů a pana starosty Vyžlovky. 4. 9. 2017
po velkém úsilí jsme v nově zrekonstruované
škole přivítali prvních 17 prvňáků a 3 druháky.
Náš celoroční projekt je na námořníky a objevitele, proto žáci vpluli do učení s velkým nadšením a chutí. Prvním přístavem byl prostor
nynější zasedací místnosti a knihovny. Úvodní
týden jsme zahájili objevováním lesů a hájů na
Vyžlovce a v Jevanech. Každý den jsme se 2
hodiny učili a 2 hodiny byli v lese. Zpívalo se,
hrálo, ale i učilo. Vše tak, aby přechod ze školky do školy byl naprosto plynulý.
Po této adaptaci jsme se s radostí vrhli do učení. A jelikož nám to v září šlo, tak jsme si mohli
dovolit výlety a časté delší procházky v lese.
Dále jsme pracovali na projektu svatý Václav
a T.G.M. S občany Vyžlovky jsme autobusem
vyrazili do Prahy do Českého rozhlasu a užili
si krásný výlet.
Celé září probíhala u žáků diagnostika dosavadních dovedností. V říjnu pak žáci prezentovali své úspěchy na prvních individuálních
rodičovských schůzkách – žák – rodič – učitel.
5. 11. jsme školu otevřeli i veřejnosti. Ještě
jednou velké díky panu starostovi, ﬁrmě Walco
a paní projektantce Nikole Tomkové. Měli jsme
velkou radost z hojné účasti a ze slov chvály
na naše krásně zrekonstruované prostory.
Jsme moc rádi, že třídní učitelkou se stala Mgr.
Veronika Rakocy, která naše děti velice trpělivě a s láskou vede novým životem.
Škola má také družinu s ranním i odpoledním
provozem. V rámci družiny (bez poplatku) děti
v pondělí navštěvují lehkou atletiku, v zimních
měsících se kroužek zaměří na „Dramaťák“,
angličtinu se děti učí v rámci výuky, ale také
každé úterý a čtvrtek v družině. Ve středu
a pátek mají děti Dílničku: Tvoří, vyrábějí
a chodí do lesa.
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Ve škole otevřela pobočku Základní umělecká
škola Music Art, vyučují ﬂétnu a klavír.
Na adventní čas připravujeme pro naše žáky
a rodiče 8. 12. Dílničku a vánoční pohodičku,
15. 12. divadelní představení: „Zvířátka a loupežníci“. Spoluorganizujeme pro veřejnost
v hotelu Praha 2. 12. Mikulášskou besídku
a 10. 12. vystupujeme na rozsvěcení vánočního stromečku.
A nyní malé zamyšlení
Každý z nás chodil do nějaké základní školy.
Každý z nás má nějaké vzpomínky. Někdo
vzpomíná na krásné chvíle, někdo zažil i tělesné tresty, bouchání ukazovátkem o tabuli,
dlouhé sezení v lavici, frontální výuku, nepříjemné zvonění, výklad učitele, který jediný byl
nositel té pravdy, špatnou známku jako motivaci, soutěžení, kolektivní vinu – kluci zlobí,
tak všichni budete sedět, veřejné porovnávání
a tím často ponižování, a tak dále a tak dále.
Jsme moc rádi, že se díky úsilí pana starosty,
podařilo otevřít novou školu, která je bezpečná!
ZŠ VYŽLOVKA sleduje nové trendy ve vzdělávání, vyhledává si nové výzkumy o fungování
mozku, zavádí nové metody do vyučování, aby
se dětem učilo lépe a radostněji.
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Víme, že náš mozek nefunguje, nemyslí, když
cítí ohrožení, proto klademe velký důraz na
bezpečné klima. Bezpečné klima vyvolá pocit
spokojenosti a ten máme díky dobrým vztahům mezi spolužáky, kantory i rodiči. Pozitivní
a osobní vztahy pěstujeme velice pečlivě. Každý den děti pracují ve skupinách a ve dvojicích, tím získávají o sobě informace a navazují
nová přátelství. Každé pondělí ráno si celou
vyučovací hodinu povídáme, jelikož dostatek
informací podporuje důvěru a důvěra je základ
kvalitních vztahů.
Chceme, aby žáci ZŠ Vyžlovka žili dobré
a spokojené životy, a aby byli aktivními tvůrci
budoucího světa. Jsme přesvědčení, že dobrý
život má ten, kdo rozvinul své silné stránky, respektuje ostatní a ostatní respektují jeho, umí
se radovat ze života a má odvahu prosazovat,
co je správné. Naše škola dětem a rodičům
nabízí osobní přístup a snahu se na všem
domluvit. Další naší prioritou je častější pobyt
na čerstvém vzduchu v rámci výuky. Učíme
se v lese, na koupališti, u rybníka a je to velký
zážitek.
V lednu plánujeme pro vážné zájemce Den
otevřených dveří a tam budeme prezentovat
podrobněji naši práci. Proto sledujte Facebook
Základní škola Vyžlovka, e-mail: zsvyzlovka@
gmail.com, web: http://skolavyzlovka.jecoll.net.
Autor: Škola Vyžlovka
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DALŠÍ AKCE V ROCE 2017
V říjnu k nám zavítal zpěvák Milan
Drobný a zazpíval své starší i nové písničky. Musím touto cestou poděkovat za
pěkný kulturní zážitek a uvést, že Milan se
vzdal svého honoráře a koncert uspořádal
pouze za provozní náklady.
Hned o týden později obec zorganizovala divadélko Jany Hruškové pro nejmenší.
Protože v září, kdy nastupují děti do
školy, fungovala škola ještě v provizorních
prostorách, nebylo možné uspořádat den
otevřených dveří a pozvat občany do nově
zrekonstruované budovy na návsi. Až po
závěrečné kolaudaci tomu již nic nebránilo, a tak 5. 11. byli občané pozváni ke
Slavnostnímu otevření školy a prohlídce celé zrenovované budovy. Opravdu
krásně zrekonstruované prostory určitě
všichni zúčastnění velice ocenili. Určitě se
tady školáci dobře cítí a s prostředím jsou
spokojeni i jejich rodiče.
Současně se znovu uspořádala výstava
řemesel a spolků, byly opět vystaveny obrazy a fotograﬁe Vyžlovky.
11. listopadu uspořádaly v hotelu Praha SK Vyžlovka a ZŠ Vyžlovka diskotéku
pro děti a večer i pro dospělé.

1. prosince jsme si vyrobili v hotelu Praha adventní věnce a jiné dekorace.
2. prosince pozvala všechny obec Vyžlovka a sdružení Tudyznudy na Mikulášskou besídku do hotelu Praha.
8. prosince jsme se zúčastnili veřejné
schůze v hotelu Praha uspořádané zastupitelstvem obce v čele se starostou Janem
Pelikánem.
10. prosince jsme přišli na náves na
rozsvícení vánočního stromku.
17. prosince byl v hotelu Praha přichystán divadelní den, děti se mohly těšit na
vánoční představení divadélka Evy Hruškové „Legenda o hvězdě“, poté nám
Jan Přeučil „ukázal“ Pět klobouků.
Jsme v závěru roku. Je neuvěřitelné, jak
utekl. Pro někoho byl dobrý, někdo ho určitě neprožil, jak by chtěl.
Proto vám přeji ten další rok lepší než
ten, co se s námi loučí, celé obci přeji, aby
zdárně dokončila všechny započaté akce,
dětem ať se líbí ve škole a úplně všem
pevné zdraví.
EP
Dále uveřejňujeme fotograﬁe z akcí od počátku léta.
Podívejte se s námi.
Dětský den

19.
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XXXX

Vyžlovské léto

xxx

Další ročník závodu
v triatlonu – Železný muž
obce Vyžlovka

Tradiční turnaj O pohár starosty
obce Vyžlovka
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Vítání nových
občánků Vyžlovky

Výstava v rekonstruovaných podkrovních
prostorách obecního úřadu a ZŠ Vyžlovka

5. ročník turnaje Carlos Cup ve stolním tenisu
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Když jsem přemýšlel, o čem bude tentokrát můj článek ve Vyžlovském zpravodaji,
vybavily se mi tyto úvodní věty článku na
serveru České televize / ČT24, které jsem
nedávno četl: Čína končí s dovozem odpadu. Způsobí to obrovský problém pro
přírodu na celém světě.
Tato zpráva předznamenala skutečný
problém, týkající se bezprostředně nás
všech.
Nechci vás zde zatěžovat čísly či prognózami, ale reakce svozových ﬁrem na
sebe nenechala dlouho čekat.
Svozová forma FCC Česká republika
s.r.o., která obsluhuje i naši obec, nám zaslala nový ceník svozu a likvidace separovaného odpadu, tedy plastů, papíru a skla.
Faktem je, že úpravou cen ﬁrma FCC
Česká republika s.r.o. reaguje na neochotu Číny nadále vykupovat recyklovatelný
plast, papíry a sklo z Evropy.
Výrazné cenové zvýšení se týká především sběru separovaného odpadu v barevných pytlích, které dostáváme při placení odpadů.
Úprava cen svážení a likvidace tříděných odpadů v nádobách o objemu 1100
l není tak dramatická a zde navýšení cen
z větší části pokryje zpětný příspěvek od
ﬁrmy EKOKOM.
Už z dřívějších kalkulací bylo jasné, že
cena vyvážení žlutých, modrých či jiných
kontejnerů o objemu 1100 l ze sběrného
místa obce vychází výrazně levněji než
tzv. „pytlový“ sběr.
Z výše popsané situace je evidentní, že
si budeme muset vybrat: Buď budeme akceptovat vyšší cenu za cenu komfortu při
sběru separátů do pytlů, nebo zkrátka přistoupíme na cenově výhodnější variantu,
a to vybudování více volně přístupných
sběrných míst, kam zkrátka odpad doneseme.
Nyní konzultujeme, zda můžeme nabídnout občanům ceník s možností volby:

12
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Zda si připlatíme za sběr separovaného
odpadu v barevných pytlích, či využijeme
za nezměněných cenových podmínek
sběrná místa v obci, která dobudujeme.
Sběrné místo v č. p. 1 je otevřené 2x
týdně. Další sběrná místa by měla být přístupná 24 hodin denně.
Firma FCC Česká republika s.r.o. také
naznačila další možnosti svozu komunálního odpadu pro rok 2018. Oznámila možnost použití RFID kódu umístitelných na
nádoby a vážení nádob.
Bohužel do uzávěrky tohoto zpravodaje
nemáme bližší informace k tomuto záměru.
Na Vyžlovce třídíme skvěle. Je to patrné
z příspěvku EKOKOMu.
Osobně budu rád, když tento trend
bude pokračovat dále. Nechci totiž, aby
se zvláště druhá věta úvodníku ze serveru
ČT 24 stala realitou.
Věřím, že ani vy to nechcete.
Zdeněk Morávek
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SK VYŽLOVKA DOSPĚLÍ
Okresní přebor Praha - východ 2017/2018
Tabulka podzimu
1. SK Vyžlovka
2. SK Zápy B
3. SKK Hovorčovice
4. Slavia Radonice
5. SK Šestajovice
6. SK Zeleneč
7. TJ Sokol Hrusice
8. TJ Sokol Škvorec
9. SK Kostelec u Křížků
10. TJ Sokol Senohraby
11. TJ Aero Odolena Voda
12. SK Úvaly B
13. TJ Kunice B
14. TJ Sokol Svojetice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
8
5
6
6
6
4
5
6
5
3
2
1

4
3
1
5
2
4
2
4
2
0
2
3
3
1

1
2
4
3
5
3
5
5
6
7
6
7
8
11

22:10
50:32
44:29
23:19
34:32
18:17
30:28
26:20
36:36
36:39
25:29
21:33
11:29
18:41

29 2
28 1
26 8
22 -5
22 -2
22 -2
20 -1
19 -5
18 -6
18 0
18 -6
15 -9
11 -13
5 -16

Pro úplnost se musíme zmínit o našem družstvu dospělých,
které vyhrálo podzimní část okresního přeboru. Blahopřejeme!
Toto je zkopírovaný text z rok starého Vyžlovského zpravodaje.
Po roce jsme velmi rádi, že si ho můžeme napsat letos podruhé!
Všem hráčům a realizačnímu týmu děkujeme a opět blahopřejeme!
I když je vedení tento rok o dva body menší, věříme,
že v červnu bude poprvé na Vyžlovce I. třída!

19.
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SK VYŽLOVKA MLÁDEŽ
Rok 2017 se blíží ke svému konci a týmy SK Vyžlovka se těší na zaslouženou porci volna ve
dny sváteční. Tento rok byl plný událostí, a kdybychom měli referovat o všech, nevešlo by
se do obecního zpravodaje nic jiného. V krátkosti vás seznámíme s aktuálním děním v nové
sezoně 2017/2018.
V letošním roce jsme do soutěží FAČR přihlásili týmy ve všech věkových kategoriích.
Tým
soutěž
umístění podzim
partnerský tým
Muži
okresní přebor
1. místo
-----Dorost
okresní přebor
10. místo
TJ Slavia Louňovice
Starší žáci
okresní přebor
3. místo
TJ Slavia Louňovice
Mladší žáci
okresní přebor
3. místo
-----Starší přípravka
okresní přebor
postup do elitní divize
-----Starší přípravka B
okresní přebor
Divize C
FC Jevany
Starší přípravka C
okresní přebor
Divize H
-----Mladší přípravka A
okresní přebor
postup do elitní divize
Mladší přípravka B
okresní přebor
Divize D
FC Jevany
Mladší přípravka B
okresní přebor
Divize H
-----MINI
MINI STAR, BABYFOOT
Školička
bez soutěže
GARDA 35
úvalská liga
Řídíme se heslem „U nás hrají všichni a stejně“, proto máme v okresním přeboru na Praze-východ největší počet přihlášených týmů! Všechny týmy odehrály skvělý podzim a mají pro
jarní část vyhlídky na zajímavé umístění. Do soutěžních utkání zasáhlo přibližně 150 hráčů
a i několik hráček SK Vyžlovka. O naše týmy se stará aktuálně 19 trenérů a s chodem týmů
pomáhají další.
Na začátku roku byly na našem hřišti slavnostně otevřeny nové šatny. Realizaci a ﬁnancování zajistila obec Vyžlovka z vlastních zdrojů. Na realizaci vynaložila nemalé prostředky. Celá
fotbalová komunita v obci za to velmi děkuje. Nebylo snadné v posledních letech působit ve
starém a špinavém prostředí původních šaten.
Mnoho dalších a zajímavých informací najdete na našem webu www.skvyzlovka.cz
Poděkování patří všem našim sponzorům a partnerům v čele s obecním úřadem Vyžlovka.
Tradičně jako každý rok nám ﬁnančně či materiálově pomáhá i mnoho ﬁrem či živnostníků.
Turnaj nejmenších v listopadu na Slavii

Partneři SK Vyžlovka
Obec Vyžlovka
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AKTUALITY
Den v Alíkově
Se psím útulkem Alíkov a hlavně s jeho ředitelkou Alicí Vlkovou (dříve Kubíčkovou) se
každoročně potkáváme na rozsvěcení stromečku. V rámci sbírky vždy shromáždíme
deky, obojky, pytle a konzervy psího krmení,
a hlavně ﬁnanční podporu.
Jak ale vypadá Alíkov a jak se tam pejskům žije? Co je čeká, když se do útulku
dostanou?
To byly otázky, které nás zajímaly, a tak
jsme vyrazili na návštěvu. Samozřejmě s pamlsky pro obyvatele útulku.
Areál útulku je menší a najdete ho na konci
Kolína kousek od lesa a řeky. Téměř idylické
prostředí.
Alíkovem projde kolem 300 psů za rok.
Někdy pejska přivedou pozůstalí po zemřelém majiteli, někdy někdo odchytí toulavého
hafíka, ale nejvíc psů najde policie někde přivázané. Na stáří psa nezáleží. Může to být
štěně nebo starý vysloužilec.
První místnost, kam nový psí přírůstek
putuje, je karanténa. Pár hodit tam zůstane s miskou žrádla a s vodou, aby měl čas
získat důvěru v nové místo a nové lidi. Pak
následuje prohlídka na ošetřovně, odčervení,

Přehled příspěvků na rekonstrukci
fotbalového hřiště (r. 2016 + 2017)
Kostka Rudolf
Šafář Ivo
Pelikán Jan
Pačesovi Eva a Josef
Holoubek Josef
Houžvičková Miroslava
Fintora Gustav
Voráč Martin
Hrouda Josef
Krása Jaroslav
Novák Vratislav
Sladký Miloš
Pečenkovi Jolana a Antonín
Zelenková Vlasta
Holeček Václav
Kliment Pavel
Pelikán Ivan
Morávek Zdeněk
Kafková Zuzana
Vičar Svatopluk

3 000
2 000
5 000
2 000
5 000
3 000
1 000
1 500
1 000
1 000
1 000
5 000
11 572
3 000
1 000
500
5 875
6 000
1 000
1 000

Celkem

60 447
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odblešení, očkování a čipování. Samozřejmě v různém pořadí a podle povahy a podle „zdomácnění“ každé psíka. V karanténě
stráví celkem 5 dnů, to je dostatečný čas,
aby se vyloučila nějaká nakažlivá nemoc.
Potom už nový pejsek dostane svůj kotec
s výběhem a zateplenou boudou. Pokud vše
dobře klape, je pejsek po nějaké době nabídnut k adopci.
S potenciálním novým majitelem udělají
zaměstnanci Alíkova pohovor. Zjistí, jakého
psa by si představoval, jestli už má s chovem
psa nějakou zkušenost atd. A když se všechno potká, jak má, nový majitel zaplatí poplatek za psa 300,- Kč (to je cena očkování,
čipování a veškeré veterinární péče) a může
si pejska odvézt. Když to neklapne a zaměstnancům Alíkova se potenciální majitel
nezdá, tak pejska nevydají. Všichni psi jsou
přece jejich svěřenci a pro ty, jen to dobré.
Občas se stane, že nějaký psík k adopci
vhodný není. Má třeba složitější a nevypočitatelnou povahu, nebo je k lidem silně nedůvěřivý. Takový potom čeká v útulku, jestli se
neobjeví někdo, kdo by ho zvládl. A i to se
stává, třeba po letech.
Alíkov je tady už 16 let a za tu dobu jím
prošla pěkná řádka hafanů, psů i psíčků.
(Konkrétně letos v dubnu to byla fenka Jířa,
jako čtyřtisící svěřenec.) A většina získala
nového majitele.
Tak ať se daří. Těšíme se, třeba zase pod
stromečkem.
Irena Lososová
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Sázení stromků
V sobotu 11. listopadu si rodiče i příbuzní
dětí, které se narodily v roce 2016 a přivítaných naším starostou v tomto roce na jaře,
vysadili podél staré vyžlovské cesty ovocné
stromky. Ty byly potom opatřeny cedulkou se
jménem dítěte a rokem jeho narození. I přes
silný vítr, který zvyšoval pocit zimy, se akce
vydařila. Stromky určitě porostou stejně jako
děti a bude z nich pěkná alej. Obávám se, že
příští rok už asi bude nutné hledat jinou lokalitu, protože dětí stále přibývá!
(ep)
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