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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané a přátelé Vyžlovky,
v minulém vydání zpravodaje jsem shrnul
situaci naší obce v závěrečné části uplynulého volebního období. Po podzimních
komunálních volbách bylo ustaveno nové
devítičlenné zastupitelstvo, které bych v úvodu krátce představil. Funkce starosty a dvou
místostarostů jsou vykonávány stejnými osobami jako v minulém volebním období, tedy
jmenovitě: Jan Pelikán – neuvolněný starosta, Zdeněk Morávek – uvolněný místostarosta a Robert Vondrovic – neuvolněný místostarosta. Dalšími zastupiteli jsou: Jolana
Pečenková, Martin Charvát, Milan Perčina,
Michal Vilinger, Vladimír Vosecký a Martin
Zeman. Tito zastupitelé a nejen oni tvoří tři
ustavené výbory v následujícím složení:
Finanční výbor: Martin Zeman, Jolana
Pečenková, Martin Charvát
Kontrolní výbor: Michal Vilinger, Vladimír
Vosecký, Milan Perčina
Sociálně-kulturní výbor: Martin Charvát,
Eva Pačesová, Eva Zemanová.
Nové zastupitelstvo se neprodleně po
ustavující schůzi pustilo do práce a hned
během úvodního zasedání byly dohodnuty
hlavní cíle nadcházejícího volebního období. Mezi ně hlavně patří: dokončení základní technické infrastruktury v obci (vodovod,
kanalizace), řešení problematiky budovy na
koupališti, výstavba a příprava výstavby tělocvičny (pro ZŠ, SK a občany), revitalizace
statku č. p. 1 (obecní úřad, komunitní centrum, zdravotnické centrum, turistické infocentrum), vybudování školní jídelny, pokračování
výstavby a přípravy výstavby chodníků, pokračování v revitalizaci zázemí na hřišti a další. Je jasné, že téměř vše je závislé na hledání a využívání dotačních příležitostí, nyní
je však třeba vše projektově připravit a zajistit
potřebná povolení. Zatímco výstavba kanalizace a vodovodu v ulicích Jevanská, Pod
Obcí a K Pařezu bude ukončena kolaudací
v lednu 2019, pomalu ale jistě se rozběhne
další stavba kanalizace pro obecní část Březinky společně s revitalizací a intenziﬁkací
obecní čističky. V nedávné době totiž obec

20. ROČNÍK

Vyzlovak02_18final.indd 3

obdržela konečné rozhodnutí o poskytnutí
dotace na tuto stavbu.
Stavba s celkovým
rozpočtem kolem 36
mil. Kč, bude dotována ze Státního fondu
životního
prostředí
částkou převyšující
21 mil. Kč. Předání
staveniště dodavateli
stavby je plánováno ještě v průběhu prosince
letošního roku a stavební práce by měly vypuknout záhy po Novém roce. Obec pro občany připravuje zprostředkování projektové
přípravy přípojek a jejich projednání na stavebním úřadě za zvýhodněných podmínek
díky hromadnému podání. Přesnější informace budou občanům postupně vydány. Obec
zajišťuje a hradí část přípojek na veřejné části, na části soukromého pozemku je stavba
přípojky v režii jejího majitele. Celá tato akce
stála minulé zastupitelstvo značné úsilí, bylo
nutné překonat celou řadu závažných překážek a intenzivně se na přípravách pracovalo
doslova celé minulé volební období. Snad se
nyní podaří vše dotáhnout do kýženého cíle.
Další akce, která by měla mít v nejbližší době
své pokračování, je chodník v okolí křižovatky Pražská – Štíhlická. Jedná se o chodník,
který bude veden podél ulice Pražská od Pizzerie, kde bude přechod, dále přes Štíhlickou ulici až k autobusové zastávce směrem
na Prahu. V současné době máme na chodník vydané stavební povolení a dále máme
podanou žádost o dotaci. Nyní tedy čekáme
na hodnocení naší žádosti. Je jasné, že plán
jak dále kultivovat život na Vyžlovce je poměrně velkorysý, na druhou stranu pro normální život občanů nutný. Jsem přesvědčen,
že současné zastupitelstvo je připraveno tento plán plnit. Vyžlovka za to přeci stojí…
Závěrem úvodu tohoto vydání zpravodaje a současně úvodem nového volebního
období přeji všem pěkné a klidné Vánoce,
mnoho radosti, spokojenosti a pevné zdraví
do roku 2019.
Jan Pelikán
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„OSMIČKOVÁ VÝROČÍ“
V letošním roce jsme byli svědky mnoha
oslav těchto výročí, často pro český národ
tragických. Dovolte mně jen velmi krátké zamyšlení, na toto téma již bylo napsáno mnoho úvah a určitě z povolanějších úst. Přesto
si myslím, že si letošní výročí zaslouží určité
shrnutí i v našem zpravodaji.
Začněme tím nejlepším – 1918 – výročí
vzniku československého státu a období první republiky. Protože reprezentuji již trochu
starší generaci, kde se výuka ve škole o období první republiky smrskla na fakta, že prvním prezidentem byl TGM, dělníci byli vykořisťováni kapitalisty apod., jsem nyní opravdu
ráda, že v současné době vychází mnoho
knížek, článků, publikací, které se snaží tehdejší dobu přiblížit a osvětlit. Každý si dnes
může přečíst, co se stalo v r. 1918, jak se
žilo v době první republiky. Samozřejmě, že
neexistoval blahobyt, poválečné roky byly určitě těžké, ale mohli jsme budovat nový stát
a záleželo jen na nás, jaký bude.
Bohužel první republika měla vymezen jen
krátký dvacetiletý čas.
1938 – Mnichov navždy zůstane bolavým
místem v českých dějinách. Zrada našich
spojenců, kteří rozhodli „o nás bez nás“. Stále se budeme dohadovat, zda jsme tenkrát
měli bojovat, nebo byla správná cesta kapitulace. Kdo ví, jak by se svět vyvíjel, možná by bylo zastaveno hitlerovské Německo
nebo by došlo k porážce českého národa. Ve
světle pozdějších událostí se jeví jako možná správná varianta boje, možná by byl Hitler
zastaven...
Sami spojenci neměli na Mnichovskou
dohodu jednoznačný názor. Snad nejlépe
to vyjádřil Winston Churchill svým slavným
výrokem, který pronesl v parlamentu: „Volili
jste mezi hanbou a válkou, zvolili jste hanbu,
budete mít válku.“ Jak jasnozřivá slova!
Tady bych ráda vzpomněla mého oblíbeného spisovatele Karla Čapka. Zemřel dá se
říci „včas“, byl první na seznamu gestapa,
hned po obsazení Československa. Nemocný a také vláčený útoky Němců po Mnichovu, umírá Karel Čapek na Boží Hod r. 1938.
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Je zajímavé, že Němci o jeho smrti nevěděli,
tak zatkli alespoň jeho bratra Josefa, který
potom zahynul v Bergen Belsenu.
A zavraždili mnoho dalších významných
osobností českého národa, např. K. Poláčka,
V. Vančuru.
1948 – slavný „Vítězný únor“. Další temné místo v našich dějinách. Převzetí moci
komunisty přineslo další utrpení českému
národu. Násilná kolektivizace, zničení soukromého podnikání. S výsledky hospodaření
s majetkem, kde vše patřilo všem a nikomu,
se potýkáme dodnes. Následovaly politické
procesy v 50. letech, z nichž dodnes mrazí.
1968 – Pražské jaro. Velká naděje, která
byla krutě potlačena 21. srpna 1968, kdy
k nám vstoupila „spřátelená vojska“ členů
Varšavské smlouvy a potlačila všechny svobodné projevy občanské společnosti. Smrt
Jana Palacha, který chtěl svým činem vyburcovat národ a reagoval tak na smiřování se
českého národa se stávající situací, bohužel
nic nezměnila.
Okupace se změnila v „přátelskou pomoc.“
Následovala normalizace. Dějiny se staly šedými, většina lidí proplouvala a snažila se žít,
jak se dá. O to větší čest a uznání patří těm,
kteří nesklonili hlavu a dokázali vzdorovat
vládnoucímu režimu.
1989 – po dvaceti letech zase naděje. Plná
náměstí, pád komunistické vlády, svoboda.
Tady si neodpustím trochu nostalgie. Když si
vzpomenu na tu dobu dnes po téměř třiceti
letech, neubráním se srovnání. Nadšení, které plnilo ta náměstí, jako by se dnes utopilo
v dohadování politiků, zda snížit DPH u piva,
přidat na cokoli, co přitáhne voličské hlasy...
Vytratil se étos, vize, a i ta mravnost, kterou
vyzdvihoval TGM.
Tak se nyní v době oslav 100. výročí našeho vzniku pojďme zamyslet nad naší společností. A vycházejme každý sám ze sebe, jak
můžeme konkrétně přispět k rozvoji občanské společnosti? Jak můžeme pomoci tam,
kde je to potřeba?
A přemýšlet a nenechat se balamutit. Na
vesnici měli lidé vždy k sobě blíž, než ve
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městech. Demokracie vychází z lidu, tak se
o ni starejme, ať nás zase o ni někdo nepřipraví.
2018 – 100 let. Samozřejmě je to nepatrný časový úsek v dějinách lidstva. My máme
možnost se ohlédnout zpět, zamyslet se nad
tím, co bylo dobře, nebo špatně, co se dalo
vyřešit jinak, čemu se dalo předejít. Poučme
se a neopakujme chyby, které často vedly
i k válkám a utrpení.
Na závěr bych ráda uvedla článek k srpnu
1968, který napsal dlouholetý obyvatel (byť „jen“
chatař) Vyžlovky. Vypráví o událostech v Praze,

kde byl v té době zaměstnán, konkrétně na Gorkého náměstí, nyní Senovážné. Jím pořízené
fotograﬁe mají velkou vypovídací hodnotu, tanky, obrněné vozy vedle vládních vozidel Tatra
603! Velmi zajímavé jsou údaje o sdělovacích
prostředcích, které v té době představovala
Česká televize a Československý rozhlas. Ale
více již v článku, za který děkujeme.
Na úplný závěr (už opravdu) bych ráda požádala o další příspěvky, ať už by se týkaly
historie nebo současnosti obce. Pište prosím na e-mail: pacesovaeva@seznam.cz,
tel.: 724 062 059.

VZPOMÍNKA NA SRPEN 1968
V srpnu 1968 jsem byl zaměstnán v administrativě v centru Prahy na tehdejším Gorkého
náměstí (nedávno přejmenovaném na Senovážné náměstí jako od pradávna). Pracoviště
bylo v historické reprezentativní budově někdejšího Cukrovarnického spolku (Cukrovarnickém paláci).
Od roku 1967 do roku 1973 zde provizorně
v prvním a druhém poschodí sídlilo Národní
shromáždění, protože v sídlu parlamentu vedle
Národního muzea probíhala rozsáhlá stavební
rekonstrukce a modernizace.
Při vpádu sovětských a ostatních vojsk Varšavské smlouvy byl prvořadý zájem okupantů
znemožnit činnost všech orgánů státní moci,
zejména ústavodárného shromáždění. Proto
se okupační vojsko kromě budovy Československého rozhlasu a sídla tehdejšího Ústředního výboru KSČ soustředilo na sídlo Národního
shromáždění, v jehož bezprostřední blízkosti
na stejném náměstí sídlilo rovněž ředitelství
Československé televize a v Měšťanské besedě bylo umístěno TV studio.
Byl jsem očitým svědkem, jak po zuby ozbrojení vojáci zabraňovali vstupu poslanců do
budovy parlamentu, kdy stráže byly umístěny
u všech vchodů. Postranní vchod, který užívali
zaměstnanci ﬁrem umístěných ve třetím a čtvrtém poschodí (například Potravinoprojekt), byl
rovněž střežen. Jako rozhořčení pracující jsme
se domáhali vstupu a osobním tlakem jsme vojáky u vchodu přetlačovali. Vojáci pod tlakem
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pracujících „kapitulovali“. To jsme okamžitě
využili a od hlavního vchodu jsme bezradné
poslance vodili ke „vchodu pro pracující“. Tak
se nám podařilo okupanty oblafnout a zajistit
alespoň částečnou účast poslanců na jejich
shromáždění.
Hlavním zdrojem informací pro obyvatele
byl 21. srpna 1968 Československý rozhlas
na Vinohradské třídě. Televizní program nebyl v ranních hodinách na programu, ale televizní pracovníci se duchapřítomně sešli na
Gorkého náměstí již v časných ranních hodinách, aby připravili mimořádné zpravodajské
relace. Po obsazení Československého rozhlasu vysílání na přechodnou dobu umlklo,
ale náhradní úlohu splňovala televize. Sovětští vojáci obsadili nejprve ředitelství televize,
kde marně hledali vysílací pracoviště. Teprve okolo 10. hodiny jim někdo z kolaborantů
prozradil sídlo hlavního studia v Besedě, a tak
bylo vysílání z tohoto místa násilně ukončeno.
Předvídaví technici předtím zřídili studio záložní, takže vysílač na Cukráku byl informacemi zásoben. Sovětská pěchota se k tomuto
vysílači „dopracovala“ až kolem poledne a pohotový kameraman zamířil kameru na vstup
do objektu. Diváci mohli tedy spatřit obsazování Cukráku v přímém přenosu.
Díky obětavosti tehdejších sdělovacích prostředků mohli být obyvatelé průběžně informování jak z rozhlasového, tak z televizního
vysílání z mobilních záložních pracovišť. (MK)
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KULTURNÍ UDÁLOSTI
Po Vyžlovském létě jsme se všichni rozjeli
na dovolené, užili si letos opravdu horké léto,
jak se už teď stává skoro pravidlem.
A hned v září byla připravena výstava, která se pokusila zmapovat osudy padlých občanů Vyžlovky v první světové válce a také
legionářů, kteří se vrátili po dlouhé anabázi
domů.
Podařilo se zjistit docela hodně o jejich
osudech, dokonce i fotograﬁe se zachovaly.
Opět nás navštívil pan docent Srb z VŠPSV
v Kutné Hoře. Velmi ocenil naši práci. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří
poskytli informace i materiály. Krásná scénka s TGM, kterou připravila naše škola, byla
také vysoce oceněna. Zazněla slova pana
starosty, který připomněl myšlenky našeho
prvního prezidenta o humanitě a mravnosti.
Těch se nám bohužel v poslední době příliš
mnoho nedostává…
Zase se opakuji, ale stále je možné informace doplňovat. Ráda uvítám cokoli, co se
týká historie obce, ať už dávné, či poměrně
nedávné.
28. říjen byl trochu poznamenán nepřízní
počasí, ale přesto se občané sešli, zasadili
strom a zazněl k tomu zvonek v kapličce.
Poslední akce v roce se pravidelně opakují – adventní dílny, rozsvícení stromečku.
Je pěkné, když se občané sejdou, pobaví,
přispějí na dobrou věc a s vědomím toho se
rozejdou spokojeně domů.
Letos jsme ještě jednu akci přidali, připravili jsme malou výstavu betlémů, vánočních
ozdob na obecním úřadě ve spolupráci s občany. A tak jsme si mohli prodloužit atmosféru adventního setkání.
CO PRO VÁS CHYSTÁME v r. 2019?
Začneme jako obvykle Masopustem
16. února 2019. Už si připravujte masky!
Jarní dílny vám přinesou velikonoční zdobení...
Pak chystáme výlet na zámek či hrad ve
spolupráci se školou.
K tradičním akcím si připočteme ještě po
novu“ stavění máje“, krásný starý zvyk, kte-
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rý bych ráda obnovila. Muži postaví májku,
ženy ji ozdobí a společně se pobavíme, oslavíme příchod jara.
Nové občánky přivítá pan starosta v květnu, ty loňské už přivítané, pozveme k vysazování stromků.
Nesmíme zapomenout na Dětský den, který pořádá SKV spolu s obcí.
To už jsme téměř v polovině roku a začíná
nám sezona na koupališti. Otevře ji jako obvykle Vyžlovské léto.
Martin Charvát, zastupitel obce se bude
věnovat vydání sborníků, či jiné formě tiskovin, ve kterých zpracuje materiály z výstav
a z historie obce.
Určitě se můžete těšit na podzimní výstavu, která se bude opět týkat historie obce.
To už jsme pomalu v závěru roku, a tak si
určitě opět vytvoříme adventní věnce, rozsvítíme stromeček na návsi, ale to už opravdu
hodně předbíháme.
To je jen stručný výčet akcí, které pro vás
pořádá obec a je možné, že ještě během
roku nějaké přidáme.
Snad jsem na nic nezapomněla, termíny
budou během roku upřesněny.
Teď už vám jen přeji pěkné a klidné Vánoce, dětem mnoho dárků (tak to má být).
Oslavte také příchod Nového roku a těším
se v r. 2019!
Eva Pačesová
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AŤ ŽIJE REPUBLIKA!
Demokracie znamená napětí všech
positivních sil. Demokracie se udrží jen tam
ve skutečnosti – ne jen dle jména – kde
každý pracuje a kde každý zná politický cíl
a tím vzniká pořádek.
Demokracie znamená především pořádek
a práci. Bez práce není demokracie TGM.
Dějiny, na rozdíl od současnosti, vypadají zdánlivě přehledně. Jedna událost logicky
a nezadržitelně vede k druhé a člověk se pak
v duchu podivuje: Což to tehdy ti naši předkové neviděli, že se ženou do té či oné fatální
války či jiné šlamastiky? A tak jsme i při oslavách stého výročí založení Československa
mohli vyslechnout či číst řad nejrůznějších
„jasných“ názorů o tom, že republika byla jen
logickým vyústěním letitých národních snah,
nebo naopak, že vznik republiky byla ta největší chyba, vždyť v Rakousku-Uhersku nám
přece bylo tak dobře…
Inu, bylo i nebylo. Svět byl tehdy stejně
pestrý, jako dnes a když vstupovaly evropské národy do první světové války, nikdo,
ale opravdu nikdo nečekal, jaký to vezme
konec. Miliony mrtvých, rozvrácený starý

světový řád a vznik nových států. V dějinách
totiž není samozřejmé vůbec nic a to bychom
měli mít na paměti my všichni, kteří tvoříme
současnost.
Ani vznik naší republiky nebyl vůbec „dějinnou nevyhnutelností“. A že jsme měli zůstat
v Rakousku? Až příliš mnoho dobových dokumentů (o kterých se dnes tak cudně mlčí)
svědčí o tom, že český národ by v onom
idealizovaném Rakousku čekalo postupné
poněmčení. A to naši předkové dobře věděli.
Proto za naši samostatnost tak tvrdě bojovali.
Proto bylo také příjemným překvapením,
že přes krutou nepřízeň počasí, se 28. října 2018 setkalo tolik vyžlovských občanů,
snad více než třicet, u Pomníku padlých na
návsi. Že ani vlezlý studený vítr a déšť nezkalil krátkou, ale důstojnou oslavu vzniku
Československa, při které byl vysazen pod
Hotelem Praha i vyžlovský Strom republiky –
mladý doubek, na nějž byly uvázány trikolóry
v národních barvách. Lidé prokázali, že odkaz předků nám není lhostejný. Doufáme, že
děti, které strom sázely, budou moci jednou
ke svým vnukům, pod tímto stromem, česky
zvolat: Ať žije republika!
(MCH)

Z KNIHOVNY
Každou středu mezi 17 do 19 hodinou je pro
vás otevřena v budově obecního úřadu knihovna, kde si za symbolickou 1 korunu ročně můžete vybrat z naší široké nabídky. Každý rok
pro vás nakupujeme čerstvé novinky, náš knižní fond rozšiřujeme o výměnné fondy z Kutné
hory a Říčan a také díky knižním darům našich
spoluobčanů. Mé velké díky patří hlavně Nině
Roubíčkové a nakladatelství Sun, která nám
opět věnovala spoustu krasných dětských knížek, a také Denise Šťástkové za její príspěvek.
Nové knihy v knihovně například:
Abbott, Rachel: Skryté okno, Nezvěstná,
Bjork, Samuel: V lese visí anděl, Sova
Brown, Dan: Počátek
Cole, Daniel: Hadrový panák
Cotterell, T. A.: Co Alice neřekla
Ferrante, Elena: Genialní přítelkyně
Fielding, Joy: Zmizení Samanthy Shipleyové
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Groff, Lauren: Osudy a běsy
Hannah, Kristin: Slavík
Hartl, Patrik: Malý pražský erotikon, Prvok
Hawkins, Paula: Do vody
Chabon, Michael: Měsíční svit
Kardos, Michael: Dřív než ji najde
Koukalová, Gabriela: Jiná
Lapena Shari: Manželé odvedle
Macek, Miroslav: Saturnin se vrací
Miranda, Megan: Zmizelé z Cooley Ridge
Moriatry, Liane: Poslední výročí
Morstajnová, Alena: Hana, Slepá mapa
Moyes, Jojo: Než jsem tě poznaIa,
Oliva, Alexandra: Poslední
Třeštíková, Radka: Bábovky, Osm, Veselí
Vondruška, Vlastimil: Husitská epopej VI.
Je z čeho vybírat, brzy se stmívá, přijďte si pro
společníka na dlouhé zimní večery.
Romana Marenčáková
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
Zase po roce jsou tady Vánoce a další číslo zpravodaje Vyžlovky. Musím se přiznat, že
do zpravodaje píši velmi ráda. Donutí mě to se
zastavit, sednout, a zamyslet, co všechno zajímavého se událo od posledního čísla. A že toho
nebylo málo, můžete posoudit sami.
Začátek školního roku 2018/19 patřil vítání.
Přivítali jsme 13 nových prvňáčků z Vyžlovky,
Jevan, Kozojed a Kostelce nad Černými lesy.
Také nové pedagogy. V novém školním roce
jsme podnikli několik výletů do okolních lesů
a k rybníkům. Navštívili jsme klášter svatého
Prokopa v Sázavě.
Také sledujeme život v obci, proto jsme veselou scénkou zahájili výstavu OÚ Vyžlovka
k 100. výročí vzniku republiky.
Naše škola se krásně rozrůstá a také zapojuje do dalších projektů, jako je OVOCE
A MLÉKO do škol. Od září mají žáci pravidelně
zdarma ovoce či zeleninu a mléko. Dále paní
ředitelka prohloubila vztahy s ČESKÝM ATLETICKÝM SVAZEM a díky zapojení do projektu
Atletika do škol jsme dostali velkou atletickou
sadu s pomůckami od značky Jipast za téměř
18 tisíc korun. Velmi se těšíme na cvičení s novými atletickými pomůckami, každé pondělí
v rámci atletického kroužku v družině. Čas plyne velice rychle a již máme za sebou tripartitní
třídní schůzky, kde žáci vzdělávací výsledky
prezentovali před svým učitelem a rodičem.
Touto cestou bych chtěla ocenit práci celého pedagogického týmu, který se dětem věnuje
nad rámec svých základních povinností a dělá
jim to radost. Jsme velmi rádi, že náš pedagogický sbor obohatila Radka Jásková, která
vyučuje angličtinu moderně a intenzivně. Žáci
ze druhé a třetí třídy mají tři hodiny angličtiny
týdně, a to už je znát.
Dále jsme oslavili svátek svatého Václava,
vznik ČSR, dušičky, svatého Martina a Mikuláše. A mnoho dalšího.
JEZDÍME PLAVAT!
Škola podle zákona musí žáky rozvíjet i po
stránce tělesné, proto druháci a třeťáci zahájili
plavecký výcvik v rozsahu 20 hodin v plaveckém bazéně na Fialce. Jsme na děti velice pyšní, jelikož každý týden slyšíme, že jsou nejukázněnější třída za celou dobu fungování Fialky.
A co naši prvňáčci? Máme z nich velkou radost, všichni jsou velmi nadšení a natěšení.
Každý den něco nového objevujeme a poznáváme.
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ZUŠ MUSICART V NAŠÍ ŠKOLE!
Základní umělecká škola Musicart, která má
ve škole pobočku, se také rozrůstá. Od září
žáci mohou navštěvovat hodiny ﬂétny, klavíru a nově kytary. Jsme moc rádi, že ve škole
hudebníky máme, jelikož s nimi rádi spolupracujeme, tím jsou naše vystoupení a koncerty
zajímavější.
AKCE
V Adventním čase jsme připravili v Hotelu
Praha 1. 12. Mikulášskou s příběhem a zpíváním s Olegem Homolou. V neděli 9. 12. jsme
vystoupili na rozsvěcení Vánočního stromečku
na návsi s pásmem koled. Pro naše žáky a rodiče jsme připravili 19. 12. Vánoční dílničku s besídkou a 11. 12. jsme měli premiéru divadelního
představení: „Cesta do betléma“. Kterou jsme
zaheáli i pro širší veřejnost 13. 12. Tímto všem
příznivcům děkujeme za účast.
K ZAMYŠLENÍ
Myslíme si, že chyby jsou přirozenou součástí učení. Naše žáky přehnaně netrestáme
špatnými známkami. Víme, že když žák ve
škole pracuje na základě vnitřní motivace, tak
známky nepotřebuje. Proto naši žáci dostávají známky velmi málo, aby jim neničily tvořivost, motivaci a nevedly k soupeření, soutěžení a porovnávání. Líbí se mi příklad, když
spadne dítěti věž z kostek, ví, že ji příště musí
postavit jinak a ono ji postaví. Bez hodnocení,
bez odměn, bez známek. Místo známek častěji dáváme dětem srozumitelnou, okamžitou
zpěvnou vazbu a vedeme k sebehodnocení.
Školu navštívil odborník na sociální skupinu
Vít Hrbáček. Každé pondělí v družince máme
atletický kroužek.
Již tradičně chceme poděkovat našemu zřizovateli OÚ Vyžlovka, se kterým je výborná
a pružná spolupráce. Panu Zdeňkovi Morávkovi, který nám pomáhá s IT technikou. Evě Pačesové za chuť vymýšlet společné akce pro žáky
i celou obec. Dále chceme poděkovat za spolupráci SK Vyžlovka, SDH Jevany, Hotelu Praha
Vyžlovka na spolupráci na zábavných i sportovních akcích pro děti. Také se sluší poděkovat
těm rodičům, kteří s námi táhnou za jeden provaz, pomáhají, nakupují, darují svůj čas i peníze, aby se jejich děti měly dobře. Vydali jsme
se společně na cestu, která není vyšlapaná ani
nalinkovaná, a tak nám nadále držte palce, aby
se nám ve škole dařilo!
Klidné Vánoce vám přeje škola Vyžlovka
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AKTUALITY
Vážení občané,
letošní rok byl ve znamení oslav 100 let republiky a s tím bylo spojeno mnoho akcí po
celé České republice. Nezůstali jsme pozadu
a oslavy proběhly i u nás na Vyžlovce.
Ale o tom se píše v jiné části zpravodaje.
Rád bych se spíše věnoval výsadbě rostlin,
která souvisí s významným výročím.
Na několika místech v obci byly vysazeny
stromy, které jednak symbolizují výročí vzniku
republiky, ale i stromy, kterými jsme se snažili
vytvořit stinná a příjemná místa pro vás, obyvatele i návštěvníky Vyžlovky.
Prvním místem je louka u rybníku Nohavička, kde po probíhající rekultivaci vznikne
odpočinkové místo s nově vysazeným stromem a lavičkou. Zde vysazený strom liliovník
tulipánokvětý (Liriodendron Tulipifera) je oblíbený strom, dorůstající výšky 25–30 m. Strom
má zvláštní tvar listů a nádherné tulipánovité
květy, které mají žlutozelenou barvu se sytě
oranžovými plamínky ve spodní části. Strom
kvete v průběhu června.
Druhým místem je prostor návsi. V blízkosti školy, vedle dlážděné cesty, byly vysazeny
dva ovocné stromy. Jedním je letní jabloň (odrůda Mivibe) a druhým je třešeň (odrůda Lapins). Doufám, že vám sklizeň sladkých plodů
zpříjemní procházku a udělá radost. Obě odrůdy budou dozrávat v létě.
Vedle studny byl vysazen akát (Robinia
Viscosa), kultivar Vik. Zajímavostí je, že tento kultivar byl vyšlechtěn v České republice
v 30. letech prof. Vikem. Listy jsou lichozpeřené, složené z oválných lístečků. Od května
vytrvale nakvétá, kromě období na přelomu
června a července, sytě růžovými květy složenými do 5 až 10 cm dlouhého květenství.
Mladé větve jsou huňatě chlupaté, lepkavé,
později překryté červenohnědou vrstvou pryskyřice a slabě trnité. Je přizpůsoben našim
klimatickým podmínkám a velmi dobře snáší
mráz i sucho.
Věřím, že ovocnými stromy i trnovníkem
dojde v jarním obdobím k nádhernému probarvení celé návsi a každý si bude užívat překrásných květů.
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Třetím místem výsadby stromů je okolí nádrže „Na cihelně“. Nově jsme zde vysadili jilm
horský (Ulmus Glabra).
Vysazením tohoto stromu začíná pomalá
rekultivace okolí této požární nádrže tak, aby
místo poskytlo dostatek stínu a odpočinku
v horkých letních měsících.
Dalším místem, kde se stromy vysazovaly,
byl konec lipové aleje v ulici Nad Spálenkou.
Zde byly nahrazeny dva odumřelé jeřáby novými stromy. Prvním z nich je třešeň pilovitá
(Sakura), kultivar „Amanogawa“. Její růst je
přísně sloupovitý, dorůstá do výšky 4–6 metrů. V průběhu května se strom obalí záplavou
plných růžových květů. Tím jeho krása nekončí – na podzim je listí zbarví do žluto-ohnivé barvy. Druhým stromem je buk „Dawyck
Purple“. Má krásné, vínově zbarvené listy, je
nenáročný a svým sloupovitým růstem je pro
toto místo ideální.
V září byl také vysazen topol, kultivar „Purple Tower“, který již pěkně roste v sousedství
dětského koutku u hotelu Praha. Kultivar byl
vyšlechtěn v Polsku, je velmi odolný našim klimatickým podmínkám a nejen tyto vlastnosti
ho kvaliﬁkovaly na první cenu mezinárodní
zahradnické výstavy v Moskvě v roce 2015.
Jak sami vidíte, výsadbou se snažíme zlepšit místní klima, neboť vzrostlé stromy podporují vyšší odpar vody a tím přirozeně ochlazují
vzduch. Nezanedbatelným aspektem této
výsadby je snaha přispět k větší rozmanitosti
obecní zeleně. Mohu vám slíbit, že v sázení zajímavých stromů budeme pokračovat
i v roce 2019 a můžete se těšit na skutečně
neobvyklé kultivary například u plánovaného
chodníku na Pražské ulici.
Poslední věcí, kterou bych rád zmínil je poděkování lidem, kteří nezištně pomáhají a pomohli i při přípravě a realizaci sázení stromů
v obci. Děkuji především: Jiřímu Gartnerovi
a Davidu Hanzlíkovi z ﬁrmy JG-Tech, kteří
dopravili z ﬁrmy Arboeko Obříství stromy pro
výsadbu v obci. Dále patří dík Miroslavu Kempovi, který provedl kompletní výsadbu.
Přeji vám krásné svátky, hodně zdraví, pohody a elánu.
Zdeněk Morávek
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SK VYŽLOVKA FOTBAL
MUŽI
V srpnu začala dosud nepoznaná éra
v dlouholeté historii vyžlovského fotbalu. Po
krátké, ale intenzivní přípravě muži okusili
krajskou soutěž v podobě I. B třídy pod vedením trenéra Hájka a asistenta trenéra Součka st. Po třinácti podzimních kolech se tým
vyhřívá jako nováček na úžasném 4. místě
s bilancí 7-1-5, 22 bodů a celkovým skóre
26:24. Mezi zápasy, které vstoupí do historie, bude zcela jistě zlatým písmem zapsáno i podzimní derby, kdy jsme v domácím
prostředí porazili Jevany 2:0 před fantastickou kulisou 350 diváků! V zimním období
se bude konat tradiční soustředění a pak již
zimní galeje, protože je na skvělé výsledky
třeba navázat.
MLÁDEŽ
Koncem srpna proběhlo tradiční soustředění mládežnických týmů v sousedních Kozojedech. V září už se naplno roztočil kolotoč
mistrovských utkání a turnajů v jednotlivých
katogoriích od U5 až po U15. V říjnu proběhla utkání mezi okresními výběry v rámci Středočeského kraje a tým SK Vyžlovka měl ve
všech kategoriích mohutné zastoupení. Říjen byl vůbec velmi bohatý na dobré zprávy.
Ke dni 1. 10. 2018 byl jmenován do funkce
okresního Grassroots manažera pro Prahu
východ náš šéftrenér mládeže Michal Šmíd.
Jedná se o post profesionálního trenéra pod
záštitou FAČR a hlavní náplní jsou ukázkové
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tréninky ve školách a klubech v rámci okresu, osvěta a pomoc při zapalování plamínku
vášně a nadšení pro fotbal mezi nejmladšími
nadějemi. Obrovský úspěch osobní, ale zcela jistě i klubový. Tým SK Vyžlovka rovněž
obdržel stříbrný certiﬁkát v kategorii neprofesionálních klubů, což je další ocenění práce
všech funkcionářů, trenérů a hráčů v klubu.
Hodnocena byla celá řada kritérií, například
počet týmů, trenérů, hráčů, infrastruktura,
aktivity, spolupracující subjekty atd. V listopadu se téměř všechna družstva účastnila
turnajů partnerských týmů SK Slavia Praha,
se kterou mládežnické týmy úzce spolupracují při výchově talentů – první již působí
v žákovské lize – Robert Petrák. Podzimní
a zimní období je také ideální pro vzdělávání
a celá řada trenérů navštíví školení pro zvýšení kvaliﬁkace při práci s mládeží.
UMT
K naší velké radosti se podařilo v areálu
vybudovat tréninkové hřiště s umělou trávou
třetí generace, což ohromně přispěje ke zkvalitnění přípravy všech 11 týmů startujících
pod hlavičkou SK Vyžlovka. Dále bude hřiště
sloužit ZŠ a veřejnosti. Děkujeme obci, sponzorům a vůbec všem, kteří se o tento úžasný
počin zasloužili. Spousta investic nás ještě
čeká a tímto děkujeme všem, kteří nás podporují a drží nám palce. Bez vás by byl náš
růst nemyslitelný a za tuto podporu vám patří
obrovské díky!
Martin Zeman
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