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SLOVO STAROSTY

Vážení občané,

hlásí se vám další vydání Vyžlovského 

zpravodaje a s ním v úvodu výběr něko-

lika informací o dění v obci a z prostředí 

obecního zastupitelstva. Začnu obecním 

zastupitelstvem, kde došlo koncem ledna 

2018 ke změně v jeho složení odstoupe-

ním pana Martina Voráče, kterého nahra-

dil pan Milan Perčina. Panu Voráčovi jistě 

všichni zastupitelé děkují za jeho práci, 

kterou pro obec odvedl. 

Mezi aktuality v oblasti rozvoje obce 

patří probíhající výstavba vodovodu a ka-

nalizace v ulici K Pařezu, Pod Obcí a Je-

vanská. Již koncem minulého roku byly 

dokončeny hlavní uliční řady a nyní se 

začaly provádět jednotlivé přípojky podle 

požadavků občanů. Realizace přípojek 

od hlavního řadu na hranici soukromých 

pozemků zajišťuje obec, stavba přípojek 

v části soukromého pozemku je v režii ža-

datele o přípojky. Předpokládáme, že uve-

dení komunikací do původního stavu bude 

provedeno do konce letošního července. 

V související části obce zbývá ještě vybu-

dovat vodovod a kanalizaci v koncovém 

úseku ulice Na Bělidle, kde se z majetko-

právních důvodů dosud nepodařilo zajistit 

stavební povolení. I zde je však snaha sítě 

co nejdříve vybudovat. Výrazně rozsáhlej-

ší stavba základní technické infrastruktu-

ry, tedy kanalizace pro Březinky a souvi-

sející intenzifikace obecní čističky, je stále 

v přípravách. Nyní je vydané stavební 

povolení, je zajištěno spolufinancování 

stavby z dotačních zdrojů a současně 

probíhá zadávací řízení na výběr doda-

vatele stavby. Plánovaný termín výstavby 

je říjen 2018 až listopad 2019. Stavět se 

budou stoky gravitační kanalizace v délce 

přes 2000 m, asi 150 m tlakové kanaliza-

ce, dále kompletní přestavba technologic-

kého vybavení čističky a záchytná nádrž 

s vodní plochou 2100 metrů čtverečních 

u objektu čističky. Kanalizační přípojky 

budou vždy ze strany obce realizovány ve 

veřejné části komunikace, na soukromém 

pozemku si opět realizaci přípojky zajišťu-

je a hradí žadatel. Po výběru dodavatele 

stavby bude upřesněn harmonogram vý-

stavby a budou vydány přesné informace 

pro občany ohledně projektové přípravy 

a realizace přípojek. V přípravách je dále 

stavba chodníku na Pražské ulici v okolí 

křižovatky se Štíhlickou ulicí, kde máme 

vydané územní rozhodnutí a nyní probíhá 

stavební řízení. Tato stavba zahrnuje pře-

chod pro chodce v místě pizzerie, přechod 

pro chodce v ústí ulice Štíhlická, chodníky 

probíhající od pizzerie k autobusové za-

stávce směr Praha a nové veřejné osvět-

lení. Realizace stavby je závislá na získá-

ní finančních prostředků z připravovaného 

dotačního titulu MAS, který bude během 

letošního léta vypsán. V uplynulém období 

se zastupitelstvo opět zabývalo tématem 

budovy na koupališti, kde proběhl staveb-

ně technický průzkum. Ten byl zaměřen 
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na zhodnocení skutečného stavu budo-

vy na základě předchozího statického 

posudku a provedení potřebných sond 

problematických stavebních konstruk-

cí. Výsledkem průzkumu je potvrzení 

závažných nedostatků stavby z před-

chozího statického posudku a součástí 

je variantní návrh řešení opravy budo-

vy s předběžnou nákladovou kalkulací. 

Odhadované náklady na sanaci objek-

tu přesahující dalece částku 20 milionů 

korun budou jistě rozhodovat o osudu 

této budovy. V případě přistoupení k ra-

dikálnímu rozhodnutí by mohla stávající 

budovu nahradit přiměřená dřevostav-

ba sezonního typu s občerstvením, ka-

binkami a sociálním zařízením. Nechci 

však v tuto chvíli vynášet žádné koneč-

né závěry, neboť rozhodnuto zdaleka 

ještě není. Na vyžlovské koupaliště jste 

všichni zváni. Veškeré služby, na které 

jste byli dříve zvyklí, jsou beze zbytku 

zajištěny i v tomto přechodném stavu.

Protože se jedná pravděpodobně o po-

slední vydání Vyžlovského zpravodaje 

před komunálními volbami, které nás 

čekají na konci prvního říjnového týdne, 

dovolte mi na tomto místě poděkovat za 

spolupráci zaměstnancům obce, zastupi-

telům, brigádníkům, všem občanům a ro-

dičům, kteří se zapojili do práce pro obec 

a pomohli nám tak plnit naše sliby. Přeji 

všem pěkné léto a hodně pohody nejen na 

Vyžlovce .                                 Jan Pelikán
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V roce 1918 skončila 1. světová válka, 
která přinesla nezměrné utrpení milionům 
lidí. I v naší obci, podle jmen uvedených na 
pomníku, se domů nevrátilo 28 mužů. Zá-
roveň válka přispěla k rozpadu mocnářství 
a vzniku našeho státu. Opravdu významné 
výročí bude určitě zmiňováno a oslavováno 
letos ještě mnohokrát.
100 let = jeden lidský věk. Čím vším pro-
šla naše republika za tuto dobu? Vznik, 
formování státu, demokracie, Mnichov, 
hrůzná doba 2. světové války. Po počá-
teční euforii na konci 2. světové války, 
přišla další rána v podobě vlády komunis-
tické diktatury. Dlouhých 40 let jsme pro-
žili jako nesvobodní občané. Dnes máme 
demokracii a někdy se zdá, že ji pova-
žujeme za samozřejmost. Není to tak, 
o svobodu musíme stále usilovat a bojo-
vat. Jako generace narozená v padesá-
tých letech minulého století si ještě pa-
matuji kádrování, vyhazování lidí z práce 
apod. Ale nechci zde dělat politickou agi-
taci, spíše hovořit o každodenním životě 
ve svobodném státě.Nacházíme se nyní 
v době hospodářského růstu, lidé mají 
práci, mohou cestovat, což dříve téměř 
neexistovalo (dnešní mladá generace to 
zná jen z vyprávění). Města i vesnice se 
opravdu proměnila, domy i památky se 
renovují, vyrostla spousta zábavních par-
ků, muzeí, možností pro zábavu, ale i pro 
poučení je mnoho. Zkrátka máme se po 
sto letech dobře.

Když se přenesu do naší obce, tak vi-
dím, co se tu změnilo a vybudovalo. Máme 
tu vodovod a kanalizaci (pokrytí celé obce 
těmito sítěmi je již otázkou cca 2–3 let). 
V loňském roce se otevřela škola, která 
se postupně naplní dětmi, přináší do obce 
společenský ruch a oživuje tak každodenní 
život v obci.

Pořádají se výlety, obnovují se staré tra-
dice, například pořádání masopustu. Jsem 
velice ráda, že se občané zapojili, ať už 

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

účastí v průvodu masek, nebo formou po-
hoštění pro masopustní průvod.

Všem velice děkujeme. Doufejme, že 
další ročník bude také hojně navštíven. 
Ovšem nesmíme zapomenout na spolko-
vý život, který byl dříve velmi rozšířený. 
Nám dnes zůstal v obci jediný činný spo-
lek, sportovní klub Vyžlovka, od roku 1940 
pokračuje ve své činnosti a stále má co 
nabídnout, ať už starší generaci, či mláde-
ži. Jeho úspěchy jsou patrné z uveřejňova-
ných výsledků fotbalových soutěží.

Obec Vyžlovka pořádá každoročně vý-
stavu, letos to bude samozřejmě na téma 
100. výročí vzniku republiky, kde se poku-
síme také zmapovat osudy Vyžlováků, kteří 
bojovali a padli ve válce. Výstava bude ale 
také o životě těch, co zůstali doma a mu-
seli žít v nelehké době, kdy muži odešli na 
frontu a ženy byly nuceny se starat o děti 
domácnost, uživit rodinu...

Ráda bych požádala občany, pokud 
máte informace, dokumenty, cokoli na toto 
téma, ozvěte se. Budeme se těšit na setká-
ní s vámi 22. září.    Eva Pačesová
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Bezesporu první velkou akcí roku se stal 
Vyžlovský masopust, i tentokrát počasí 
přálo, masek se sešlo jen o něco méně než 
vloni, ale veselí se „konalo“. Pěkné masky 
doprovázeli hudebníci, hrálo se, popíjelo, 
jedlo, tancovalo a vše se zakončilo zába-
vou v hotelu Praha až do ranních hodin 
(podle zaručených zpráv). A tak jeden roč-
ník skončil a začínáme připravovat další…
Pasování prvňáků na čtenáře a Noc 
s Andersenem, tyto akce se uskutečnily 
v knihovně. Doufejme, že počet čtenářů 
a zájemců o čtení se tím zvýší.
Divadlo – o to se postaraly děti z naší 
základní školy. Sehrály představení – po-
hádku O dvanácti měsíčkách a musím říci, 
že velmi pěkně, krásné kostýmy, skutečné 
výkony herců. Však byl také plný sál.
Milou povinnost měl pan starosta, 12. květ-
na přivítal na obecním úřadě 14 občánků 
narozených v roce 2017.  Bude z nich za 
několik let pěkná jedna třída!
Zájezd do Kutné Hory byl velmi málo na-
vštíven, ale počet byl doplněn dětmi z naší 
školy, takže konec dobrý, vše dobré. Mož-
ná si řeknete – Kutná Hora, to znám, tak 

jsem už byla.  A na to vám odpovím, měs-
ta a místa se mění, památky se opravují, 
nové se otevírají. A tak je to i s Kutnou 
Horou, krásné vinice, kostely (nejen Bar-
bora), domy a spousta výstav a akcí. 
Ráda bych měla od vás zpětnou vazbu, 
co by vás zajímalo, kam byste se chtěli jet 
podívat? Neváhejte a pište.
Sezonu na koupališti otevře Vyžlovské 
léto 9. června. Odpoledne až do večera 
ožije „koupák“ hudbou, hrami dětí, zába-
vou pro děti i dospělé. Určitě přijďte, více 
se dozvíte na plakátech.
V září již zmíněná výstava na téma 100. 
výročí vzniku Československé republiky.
Ráda bych připomněla, že vesnice měly 
dříve spoustu slavností a shromáždění, 
podle ročního období, ať už zmíněný ma-
sopust, svatodušní svátky, letnice, stavění 
májek, dožínky, různé poutě apod. Při-
tom se lidé sešli, pobavili (nebyla televize 
a jiná média). Možná by stálo za úvahu, 
některé tradice obnovit, jako se to povedlo 
s masopustem.
Přeji pěkné léto, slunce i trochu toho deště!  
        -EP-

AKTUALITY
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Ve škole na Vyžlovce se stále něco děje. 
V měsíci dubnu jsme se 7. 4. zapojili do 
akce Čistá řeka Sázava a společně s rodi-
či uklízeli skládku u Vyžlováku. Den Země 
jsme oslavili jarním výletem a s lektorkou 
Muzea Říčany, s kterou jsme šli k Jevan-
skému potoku a tam jsme zkoumali živou 
i neživou přírodu. V pátek 10. 4. jsme při-
pravili pro naše rodiče premiéru nového 
divadelního představení O dvanácti měsíč-
kách, při kterém opět padla nejedna slza 
dojetí z něžného dětského výkonu.

Dále v dubnu ve škole proběhl zápis do 
prvního ročníku. K zápisu přišlo celkem 34 
dětí, z toho 5 dětí zažádalo o odklad po-
vinné školní docházky, z Vyžlovky a Jevan 
přišlo 9 dětí a 3 děti jsme vylosovali z ostat-
ních obcí. K zápisu přišly děti z Kostelce 
nad Č/L, Olešky, Krymlova, Doubku, Svo-
jetic a Kozojed. Tématicky byl zápis laděn 
do zoologické zahrady, tak že děti počítaly 
tučňáky a hledaly pandy. Všichni zúčastně-
ní chválili rodinnou atmosféru a milé paní 
učitelky. Aby to našim žákům nebylo líto, 
tak jsme 14. dubna vyjeli od ZOO Praha 
také, kde se nám strašně moc líbilo. 

Další akcí bylo druhé opakování naší 
divadelní hry pro občany a byli jsme vel-
mi rádi, že sál Hotelu Praha byl naplněn 
k prasknutí.

O víkendu, jsme uspořádali první rodi-
čovskou brigádu, kde bylo zapotřebí vysát 
prach na světlech a uklidit zahradu. Touto 
cestou ještě jednou děkujeme všem, kdo 
se zapojili a ve svém volném čase pomohli 
vyčistit zahradu.

V květnu nás čekala dvě ředitelská vol-
na a prodloužené víkendy. Hned ve stře-
du 9. května jsme se připojili ke sportovní 
akci Měsíc náborů, kterou za SK Vyžlovka 
připravoval Michal Šmíd a Martin Zeman. 
Žáci celé dopoledne sportovali na deseti 
stanovištích a také mohli skákat na skáka-
cím hradu firmy Remax s Janou Šmídovou. 
Další den se děti už nemohly dočkat SPANÍ 

Zprávičky z naší školy za měsíc duben a květen 2018

VE ŠKOLE. Pro někoho to bylo poprvé, že 
spal někde bez maminky, proto jsme byli 
velmi rádi, jak hladce to všichni zvládli. Děti 
si musely samy připravit karimatky, spacá-
ky, starat se o své věci a ti odvážnější se 
večer vydaly na noční bojovku. Ta byla 
plná tajemných zvuků a nástrah, pro kaž-
dého nezapomenutelný zážitek. Ráno si 
děti připravovaly snídani a i svačinku. 

12. května. Žáci přivítali 14 nových mimi-
nek občánků Vyžlovky, kteří možná někdy 
za 5 let nastoupí do naší báječné školy. 
A v neděli jsme spolupracovali s Tudyznu-
dy a SDH Jevany na akci Začarovaný les. 
Do lesa u Jevanského rybníka přišlo 230 
dětí a čekal je tam vodník, dušička, elfka, 
víly, ježibaba, pavouk, strážci. Velmi oce-
ňujeme dobrovolníky, kteří se převlékli za 
pohádkové bytosti, věnovali svůj volný čas 
pro děti, byli to rodiče i děti z naší školy, 
několik hasičů a dokonce i zastupitelka 
Jolana Pečenková a pan starosta Jan Pe-
likán, které děti zkoušeli z pravidel chová-
ní v lese. Tak snad naše děti nikdy v lese 
nenechají ani papírek a budou o les rádi 
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pečovat. Na startu děti vítaly dvě čarovné 
Elfky – Eva Pačesová a Jana Pelikánová.

Další naše spolupráce s obcí Vyžlov-
ka roběhla 16. května, kdy jsme společně 
s občany vyjeli do starobylé Kutné Hory. 
I za deště se nám tam líbilo, nechyběla 
procházka po památkách a také dovádění 
v herně GASK.

Květen již skončil a naši žáci 4. června 
odjeli na svou první školu v přírodě na Be-
necko v Krkonoších. Držíme všem palce, 
ať se ve zdraví vrátí zpět a nádherný škol-
ní rok oslavíme na Vyžlovském létě, kde 
si pro vás připravíme Diskotéku a ukázku 
našich talentů.            Vaše škola Vyžlovka

8 1/2018
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Vážení občané,
Od minulého vydání Vyžlováku uběhlo několik 
měsíců a odpadové hospodářství, díky změ-
nám ve světě, doznalo určitých změn i v naší 
obci.
Zásadní velikou změnou je zrušení tzv. pytlo-
vého sběru separovaných surovin. Mnozí se 
ptáte, proč se tak stalo, vždyť nám pytlový sběr 
vyhovoval. Za hlavní příčinu lze označit změ-
nu ceny svozu, kterou nám sdělila firma FCC 
Česká republika s.r.o. v závěru minulého roku. 
V některých komoditách došlo ke zdražení při-
bližně o 80 %. Toto zdražení by mělo za násle-
dek nepopulární zvýšení celkové ceny za svoz 
a likvidaci odpadů, které by mělo nepříjemný 
dopad na mnoho spoluobčanů.
Jen pro ilustraci: Celkové náklady na nákup 
pytlů na separovaný odpad, ve kterém byl za-
kalkulovaný i svoz podle svozového kalendáře, 
činil v roce 2017 cca 120 000 Kč. Příspěvky fir-
my EKO-KOM, a.s. byly v roce 2017 celkem 80 
000 Kč. Obec doplácela cca 40 000 Kč.
Příspěvek od firmy EKO-KOM, a.s. byl přitom 
nejvyšší za uplynulé 3 roky (nepočítám zde rok 
2018, který ještě není uzavřený). Například 
v roce 2014 činil příspěvek firmy EKO-KOM, 
a.s. přibližně 51 000 Kč.
Celkovou osvětou v oblasti odpadů, se pře-
devším díky vám, občanům, podařilo navýšit 
tento příspěvek během tří let na fantastických 
80 000 Kč.
Vývoj nezastavíme, a díky změnám na trhu 
a s nimi spojené cenové politice svozových fi-
rem, jsme byli i my nuceni přistoupit ke změně. 
Jak jsem již podotkl, pro zachování stávající 
cen za svoz a likvidaci odpadů jsme přistoupili 
ke zrušení pytlového sběru separovaných su-
rovin a nahradili jsme ho kontejnerovým sbě-
rem, který naštěstí nedoznal tak prudké ceno-
vé změny, jako pytle. Do vytipovaných lokalit 
byly umístěny barevné kontejnery, do kterých 
mohou občané odkládat separovaný odpad.
Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům 
za spolupráci a pochopení celé situace se 
změnou systému třídění v obci, neboť tato 
změna je momentálně jediná možná cesta 
zachování přijatelné ceny za svoz a likvidaci 
tříděných i netříděných odpadů. Zdá se totiž, 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

že v blízké budoucnosti bude likvidace všech 
odpadů stále dražší.
Druhou cestou zachování příznivé ceny za 
svoz všech odpadů je nyní diskutovaná mož-
nost založení vlastní svozové firmy v rámci 
části obcí sdružených ve skupině Region Jih. 
Toto téma je nyní velmi živé a ukazuje se, že 
je v naší republice více sdružení, která zvolila 
v oblasti odpadů právě tuto cestu.
Jakou cestou se vydáme my, ukáže teprve po-
drobnější rozpracování tohoto projektu. První 
informace jsou již k dispozici. Jsme však tepr-
ve na začátku.
Na závěr mně dovolte malé stručné ohlédnutí 
a shrnutí posledních čtyř let v oblasti odpadů.
•  rok 2015: Počátek spolupráce s kompostár-

nou Struhařov (občané Vyžlovky mohou bez-
platně odvážet bioodpad na kompostárnu);

•  rok 2015: Účast na dotačním programu SFŽP 
a nákup 2x kontejner 9 m³, 160 biopopelnic 
o objemu 240 l + 10 kompostérů (dotace 80 
% SFŽP);

•  rok 2016: Zrušení biopopelnic 120 l a nahra-
zení popelnicemi 240 l (původní cena sníže-
na z 966 Kč na 850 Kč). Popelnice byly zdar-
ma poskytnuty občanům;

•  rok 2017: Vybudování sběrného místa v č. p. 
1 na návsi. K dispozici kontejnery 1100 l na 
papír, sklo a plast. Kontejnery 1100 l byly za-
půjčeny zdarma firmou EKO-KOm,a.s.;

•  rok 2018: Pro zachování cen svozu odpadů 
zrušen pytlový svoz a kontejnery o objemu 
1100 l umístěny do 5 lokalit v obci.

Bohužel se zatím nepovedlo upravit do lepší 
podoby sběrné místo v lokalitě Pískovna. Pev-
ně doufám, že tento problém se povede vyřešit 
během léta 2018.
Z výše uvedeného je jasné, že odpadové hos-
podářství v naší obci doznalo mnoha dynamic-
kých změn. Prioritou bylo a je totiž udržet při-
jatelné ceny za svoz a likvidaci odpadů. Budu 
rád za diskuzi s vámi, za vaše konstruktivní 
nápady, dotazy a inspiraci.
Nakonec bych si dovolil použít citát Jaromí-
ra Koláře: Příroda je proti nám ve výhodě, 
může existovat bez nás, my bez ní zahyneme.
Přeji vám všem pevné zdraví a příjemné léto.            
                    Zdeněk Morávek
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SK VYŽLOVKA FOTBAL 

A-tým
Naše áčko na jaře nepoznalo hořkost porážky 
v normální hrací době a stále se vyhřívá na 
prvním místě okresního přeboru. K historic-
kému postupu do krajské soutěže zbývají dvě 
utkání a všichni pevně věříme, že vše zvlád-
neme a vítězství bude naše. Držte nám palce.

Mládež
Naše mládež již čítá celkem na 130 svěřenců 
ve 12 týmech, což je téměř neuvěřitelné číslo, 
na které jsme náležitě hrdí. Přes zimu jsme 
potrénovali v prostorách haly v Kostelci nad 
Černými lesy, na umělé trávě tamtéž a rovněž 
byla využita tréninková plocha v našem areá-
lu. Sehráli jsme řadu turnajů a zápasů a zase 
jsme se posunuli o krůček výše. Do našeho 
trenérského týmu přibyla i velká posila v po-
době fyzioterapeutky Mgr. Jany Finkousové. 
Rovněž se nám podařilo navázat úzkou spo-
lupráci se ZŠ Vyžlovka a ZŠ Kostelec nad 
Černými lesy v oblasti pedagogické a tělesné 
výchovy našich nadějí.
Mladí hráči SK Vyžlovka nás v průběhu jara 
opět skvěle reprezentovali. Nejprve výběr ZŠ 
Kostelec nad Černými lesy (složený výhrad-
ně z dětí SKV r. 2009 – kategorie U9) vyhrál 
okresní kolo McDonald’s Cupu. Dále se pak 
reprezentanti ročníku 2007, kategorie U11, 
podíleli na vítězství výběru Prahy-východ 
v krajském finále starších přípravek v Čásla-
vi! Individuálním nefotbalovým úspěchem se 
může pochlubit Lucka Cincibusová (ročník 
2010 - kategorie U8) – obsadila 2. místo na 

mistrovství ČR v disciplíně POM POM (mažo-
retky). Všem gratulujeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci SK Vyžlovka. Jen tak dále.
Dalším velkým úspěchem bylo uspořádání 
akce z dílny Fotbalové asociace ČR „Měsíc 
náborů“ v rámci projektu „Můj první gól“ dne 
9. 5. 2018 v areálu SK Vyžlovka za účasti 184 
dětí z okolních vzdělávacích institucí (ZŠ Vyž-
lovka, ZŠ Kostelec nad Černými lesy, MŠ Je-
vany, MŠ Kozojedy a Centrum Rozum). Nut-
no podotknout, že podobnou příležitost dosta-
lo pouze několik vybraných klubů v rámci celé 
České republiky. Děti si během dopoledne 
vyzkoušely několik herních a dovednostních 
stanovišť zaměřených na rozvoj síly, obrat-
nosti a koordinace. Hlavním cílem celé akce 
bylo děti namotivovat k pohybu a přitáhnout je 
ke sportu. Propagace byla zajištěna reportáží 
TV Nova. Videa, články a fotogalerii si můžete 
prohlédnout na našem webu, Facebookovém 
profilu nebo kanálu Youtube. Sledujte jak 
ROSTEME SPOLEČNĚ!

SKV
Během jarních měsíců došlo ke zvelebení 
areálu a zase je u nás o chloupek útulně-
ji. SK Vyžlovka se činí nejen na sportovním 
poli, spustili jsme pravidelné společné daro-
vání krve v rámci akce „Nemusí pršet, stačí, 
když kape!“. Dalším počinem bylo uspořádání 
tradiční jarní taneční zábavy a dětského kar-
nevalu. V měsíci červnu se na fotbalovém 
hřišti konal populární Dětský den za účasti 

téměř 150 dětí.    Martin Zeman
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