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VYŽLOVÁK

PRO VES

vše o místě, ve kterém žijete

SLOVO STAROSTY

KULTURA V DOBĚ „COV“

Vážení občané, dočkali jste se
po delší přestávce vyžlovského
občasníku, tentokrát v novém a zcela
přepracovaném vydání. Podobně jako
v minulých letech je jeho hlavním
posláním zprostředkovat čtenářům
sdělení důležitých informací souvisejících s životem na Vyžlovce. Věřím,
že v současné situaci, která je pro
nás všechny zcela nevídaná a složitá,
přijde časopis ještě více vhod. Než
se pustíte do dalšího čtení, dovolte
mi, abych využil hned v úvodní části

PRO VÁS

Co kde
a jak?
Vyžlovák
je tu
pro vás!
příležitost popřát Vám pěkné Vánoce,
pevné zdraví a lepší časy v následujícím roce. „Lepší časy?“ - prostě
třeba jen normálně zajít mezi lidi!

Zpětně viděno toho nebylo málo. Masopust, Májka, Vyžlovské léto, Vítání občánků, Mše u kapličky. Podzim přichystal
stopku, a tak zbytek akcí se uskuteční bez diváků nebo vůbec. Rozsvěcení stromečku, adventní dílny, vánoční světnička.
Charitativní akce budou. Potravinová sbírka, sbírka pro Diakonii a Strom splněných přání pro Domov seniorů. Více než
kdy jindy je potřeba pomáhat a potěšit třeba drobným dárkem. O masopustu na fotce čtěte poznámku na str. 2.
EP

JSME TU 3 ROKY
ŠKOLA VYŽLOVKA SE PŘEDSTAVUJE

Škola funguje od září roku 2017 a od
té doby se rozrostla na 55 žáků prvního
až pátého ročníku. Výuku ve škole nyní
zastává 6 učitelů a v družině pracuje
5 vychovatelek. Výuku angličtiny posiluje Luc Tonner, Američan, který je
vystudovaný učitel. Hudební výchovu
pravidelně obohacuje, známý muzikant a nyní i řezbář Matěj Homola,
který žáky učí vnímat hlavně rytmus
a hru na rytmické nástroje, jelikož se
ve škole v době covidové nesmí zpívat.
Dalšími mužskými vzory v naší škole
jsou IT technik a učitel informatiky
Jíří Pokorný a Martin Charvát, který

vede modelářský kroužek a zastává roli
občasného školníka. Všem zmíněným
a celému pedagogickému týmu děkuji
za spolupráci a jejich elán pro práci
s dětmi -.Jana Pelikánová, ředitelka ZŠ.

ROZSVÍCENÍ STROMKU ON LINE

KAREL U VYŽLOVÁKU

Karel Gott měl vilu u Vyžlováku,
ovšem zkraje Jevan. To vedlo k hospodským “bitkám” mezi vyžlováky
a jevaňáky - kam vlastně Karel patří?
K vyžlovskému tybníku chodil rád.
Povídal si tu třeba s Röhrlovými, kteří

mají barák na Vyžlovce přes silnici
od “Gottovy vily”. Snímek Mistra na
hrázi vyžlováku s vnučkou Theodora
Röhrla, paní Michaelou Röhrlovou,
a jejím synem Michaelem. Foto Ivana
Gottová, léto 2018.
OH

Letošní rozsvěcení vánočního stromku na vyžlovské návsi je v rámci
vládních nařízení bohužel pouze
technické, bez doprovodného programu. Pár slov starosty a pozdrav
od kapely Los Homolos je možné
shlédnout na stránkách a sociálních
kanálech obce. Prostě žádný svařák,
žádné koledy. Stromeček se rozsvítil
již první adventní neděli 29/11/2020
v 17hod. Tradičně totiž stromek
rozsvěcíme vždy druhou adventní

neděli. Je to takový náš vyžlovský
zvyk, abychom se o týden dříve
mohli podívat, jak to dělají v ostatních obcích a pak si vše v klidu
užili doma. Rozsvícení stromečku
na Vyžlovce zavedla před 13-ti lety
parta místních nadšenců. Koupily
se ozdoby, vzaly se nástroje a něco
dobrého. První rok byly obrovské
závěje a hudebníkům mrzly prsty.
Buďte zdraví, zpívejte koledy
a budeme se těšit příště.
Bor
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SLOVO STAROSTY, KULTURNÍ STŘÍPKY, TROCHA HISTORIE
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UŽ ZBÝVÁ KOUSÍČEK
STAROSTA JAN PELIKÁN O O KANALIZACI “A SPOL.” V NAŠÍ OBCI

Již řadu let do minulosti, vlastně
zhruba od devadesátých let minulého
století až dosud, různá obecní zastupitelstva na Vyžlovce systematicky
usilovala o vybudování veřejného
systému vodovodu a kanalizace
v obci. Byl to vždy těžký boj posunout nové hranice zasíťované části
obce o kousek dál. Vše vždy začíná
projektovou přípravou, někdy velmi
složitým hledáním možných tras tak,
aby vše bylo technicky a vlastnicky
proveditelné, dále získání územního
rozhodnutí, stavebního povolení,
zajištění financování - samozřejmě nejlépe získáním dotačních prostředků,
realizace veřejné zakázky a nakonec
připravovanou část díla postavit.
Každý doslova milník, který jsem
jmenoval, za sebou skrývá dlouhá
jednání při řešení dílčích problémů
a formálně správných postupů. Ty
dále raději nebudu rozvádět (asi bych
čtenáři připomínal jednoho lidového
stavitele ze známého filmu Na samotě
u lesa). Velkým investičním projektem, který se na jaře tohoto roku
podařil úspěšně dokončit, je stavba
kanalizace v Březinkách a související
intenzifikace obecní čističky. Stavba
uvedené části kanalizace znamená
více jak 2,5 km nových kanalizačních
řadů. Intenzifikace čističky v sobě
skrývá kompletní výměnu strojního
a technologického vybavení, stavbu

MASOPUST

Znovuobnovená tradice masopustního průvodu pokračovala i letos.
Průvod opět prošel vesnicí za zvuků
hudby a za hojného popíjení a konzumování dobrot.
Počasí jak na jaře, žádný sníh a mráz.
Masky byly velmi pěkné, všichni si
dali záležet. Zatím se před hotelem
Praha shromáždil dav přihlížejících
a čekal, až průvod dojde na náves. To
se stalo po dvou hodinách jízdy obcí.
Soutěž o nejlepší masku byla velmi
vyrovnaná, ale někdo vyhrát musí.
Při předávání ceny (věnec buřtů)
došlo k drobné příhodě. Přihlížející
pes neodolal vůni buřtů a předávaný
věnec vítězi částečně sežral. I on
si užil masopust. Zabití kobyly
a pohřbení basy následovalo.
Doufejme, že za rok se sejdeme na
masopustu znovu!
EP

záchytné nádrže, revitalizaci stavebního objektu, vybavení čističky
odvodňovačem kalu a to vše s cílem
zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod společně s navýšením kapacity čističky a zlepšení ekonomiky provozu. Celkové náklady na projekt 36,4
mil Kč, spolufinancované částkou 22,6
mil Kč dotačními prostředky Státního
fondu životního prostředí, řadí tento

projekt na přední místo v žebříčku
investičních akcí na Vyžlovce. Je nutné připomenout, že uvedený projekt
byl intenzivně řešen „ze stavu nula“
začínajícím zastupitelstvem po komunálních volbách v roce 2014. Když
si na tu dobu vzpomenu, připadal mi
ten projekt jako těžko dosažitelný sen
s velkým otazníkem, kde na to vzít…
Všichni jsme věřili, že kanalizaci
zavedeme do celé vesnice a nikdo si
nepřipouštěl, že to tak nebude. Tehdy

MŠE V DEŠTI

I přes nepříznivé počasí, zima, déšť, se
sešlo u kapličky na návsi asi deset lidí,
aby se zúčastnilo poutní mše svaté
k sv. Václavu. I následná přednáška
Mgr. J. Ohlídala o sv. Václavu a jeho
době byla velmi pěkná.
Diskutovalo se i o historii všeobecně.
Tak snad příště bude účast, a nejen
věřících, hojnější. Možnost zastavit
se a zklidnit je v dnešní době určitě
namístě. Kaplička stojí na návsi od
r.1926 na místě původní dřevěné
zvoničky. O kapličku se stará,
včetně zvonění, od nepaměti rodina
Pačesových z návsi. Po opravě (2011)
byla znovu vysvěcena. Mše se u ní konaly i v minulosti. Fotografie pochází
z 20. let minulého století.
EP

KNÍŽE VÁCLAV NA VYŽLOVCE?
„Cha!“, zaklepe si na čelo poučený
čtenář. První zmínka o Vyžlovce je až
z roku 1334 a sv. Václav se přece promodlil ke smrti o 399 let dříve. Ale
popusťme uzdu fantazii. Památky na
osídlení v blízkém okolí Vyžlovky
jsou prastaré. Sledujme například
síť nejstarších cest. Územím budoucí Vyžlovky pravděpodobně
vedla důležitá obchodní stezka zvaná

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY

Jak to provést a vyhovět epidemiologickým požadavkům? Po úmorném
přemýšlení, obzvláště když se
rodiče dětí ozývali, zda vítání bude,
přišel pan Charvát s nápadem, proč
neuspořádat tuto krásnou obecní
slavnost pod širým nebem? A tak pan
starosta v září na návsi pod kaštany
pronesl krásnou řeč k šesti novým

před námi stálo mnoho úkolů a také
překážek, o kterých jsme v souvislosti s tímto plánem ještě nevěděli.
Zásadní překážkou se stal například
pan K., který v době přípravné fáze
naší kanalizace realizoval svůj developerský projekt v oblasti Na Splachu. Jeho jednání fatálně ohrozilo
a málem i pohřbilo již několikaleté
úsilí kanalizaci v Březinkách vybudovat. Formální nepřehlednost ve
vydaném územním rozhodnutí se
stala hledanou příležitostí pana K. pro
vydírání obce s cílem maximalizovat
svůj zisk zařazením dalších pozemků
do připravovaného územního plánu
jako určených k zástavbě. Krajský
úřad, ke kterému podal pan K. žádost
o přezkum a návrh na zrušení vydaného stavebního povolení, jeho
návrhu nevyhověl a potvrdil správnost
vydaného stavebního povolení pro
obec. Byl to velký stres, šlo o čas, a i
když vše nakonec trvalo pět a půl roku,
někdy rozhodovaly hodiny, zda se to
podaří. Už zbývá jen kousíček. Poslední částí obce, kde kanalizace ještě
není, je koncová část ulice Na Bělidle
a ulice Ke Koupališti. V uvedené části
ulice Na Bělidle se v nedávné době
podařily vypořádat majetkoprávní
vztahy a probíhá přípravná fáze vybudování kanalizace a vodovodu i na
tomto místě. To už musíme zvládnout!
Starosta Vyžlovky Jan Pelikán (HP)

občánkům. Přímo ukázkové počasí
umocnilo celou atmosféru. Děti z naší
školy s paní ředitelkou zazpívaly
a moc krásně. Hosté blízkého hotelu
Praha jen mírně udiveně přihlíželi,
kdo to na té návsi hraje, zpívá, ťuká
si šampaňským. Určitě inspirace do
budoucna. Doba covidová nepřináší
jen problémy a starosti.
EP

Česká a v každém případě pak cesta
mezi Prahou a Kouřimí. V Kouřimi,
jak známo, vládl zavilý nepřítel
Václavův kníže Radslav Zličský.
Kníže Václav byl nejen nebývale
vzdělaným a zbožným panovníkem,
ale i schopným válečníkem. A způsob
tehdejší vlády rozhodně nebyl sedavým zaměstnáním. Kníže musel
být v neustálém pohybu po svém
panství už jenom proto, aby se svou
družinou vybraných hrdlořezů (budoucí šlechtou) doslova nevyžíral
jedno místo příliš dlouho. Tehdejší
chatrná ekonomika a nutnost na vše
osobně dohlížet tak honila mocné
vládce z místa na místo. Je tedy docela možné, že před více než tisíci léty
se proháněl Václav se svou družinou
zdejšími hvozdy při kontrole hranice mezi svým a zličským územím,
kterou zde tvořil potok Šembera.
Možná, že se právě tudy ubíral po
prastaré stezce se svým vojskem,
aby definitivně napráskal vzpurnému
Radslavovi. Legendy nám zachovaly
zprávu, kterak Radslav padl na kolena bez boje před Václavem, jemuž
se za zády objevilo dvé andělů a na
čele zazářilo znamení kříže. V temném středověku bylo možné ledacos. My si však představme scénu

z reálného světa. V těch prostých
dobách bývalo zvykem, že se vůdci
vojsk utkali v osobním souboji
a tím rozhodli spor. Šetřili tak své
nákladně vydržované družiníky
a pokud zvítězili, bylo všem dokola
o to jasnější, kdo je na hnojišti hlavní
kohout. Tehdejší doby si nepotrpěly
na zbytečné žvanění. Pěkně si to,
hoši, vyřešte tůdlenc na palouku, jednoho z vás pak zahrábnem pod drn
(už jsme přeci Křesťani) a druhého
pak budem poslouchat… Václav,
jak svědčí jeho ostatky, měřil metr
devadesát v době, kdy zbytek chlapů
dorůstal sotva metr šedesát a byl
to v častých bojích zocelený silák.
A pokud se k Radslavovi blížil se
sluncem v zádech a na pověstné
helmici se mu zaleskl stříbrný kříž,
musel působit věru impozantně, aby
Radslav přehodnotil situaci i bez
šumu andělských křídel…
Bylo? Nebylo? Proto až půjdete zase
na procházku zdejšími lesy, zamyslete se nad tím, že tento kraj naši
předkové vzdělávají už několik tisíc let. Stačí se jen rozhlédnout, aby
člověk uviděl valy prastarých tvrzí,
úvozy dávných cest. Cest, na kterých
byste docela dobře mohli potkat
i vévodu země české.
MCh
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ŠKOLU NA VYŽLOVCE “COV” NEPORAZIL
RODIČE TO S DĚTMI ZVLÁDLI ZA JEDNA

ZŠ NA PRVNÍ VLNĚ

Po jarních prázdninách přišla karanténa, kdy se zavřela i naše škola.
Nová nevídaná situace zasáhla učitele
i rodiče. Stáli jsme před nelehkým
úkolem a otázkou jak vzdáleně zajistit
další výuku, jak pravidelně udržovat
dosavadní znalosti a zároveň provádět
výuku svých dětí. Po prvním týdnu
šoku, jsme se vrhli do práce, připravili
nové rozvrhy, nastartovali on-line
výuku a zavedli on-line rodičovské
schůzky. Zajímalo nás, jak vše
rodiče s dětmi zvládají a zda je učiva
přiměřeně. Pro povzbuzení pozitivního přístupu v těžké době přísné
karantény vznikla řada krátkých filmů
s tělocvikářkou Jarmilou.
JP

Když se škola koncem května
konečně otevřela, byli jsme rádi, že
se můžeme pustit do normální práce
a s žáky se fyzicky potkat. Na návrat
do školy se již všichni netrpělivě
těšili a po dlouhé domácí izolaci to
byla velká úleva. Žáci se těšili na své
kamarády a na sdílení svých zážitků.
Dostatek prostoru na vzájemnou
konverzaci dostali v třídnických hodinách a o přestávkách, které trávíme
pravidelně venku. Žáci se pak více
aktivněji zapojují do opakování učiva,
testování a dalšího učení. Nakonec
jsme byli velmi rádi, že na výsledcích
žáků první vlna epidemie nezanechala
téměř žádné následky. Velké díky
patří našim skvělým rodičům, kteří
v této nelehké době byli oporou pro

své děti při domácí pravidelné výuce.
Po návratu do školy jsme se učili
takzvaně na plné pecky, aby učivo
bylo řádně upevněno. K tomu jsme zvládli připravit několik odpočinkových
akcí, a i velmi oblíbenou Zahradní
slavnost s Talentovou šou.
Po prázdninách byl nový školní rok
odstartován setkáním celé školy na
vyžlovském koupališti. Tato pravidelná událost je významná hlavně
pro prvňáčky a jejich rodiče. Je to
neformální setkání, kde sportujeme,
tančíme a těšíme se, až to všechno
ve škole začne. Letos zasedlo do
lavic 12 nových prvňáčků z celkem
35 zájemců, kteří byli letos ochuzeni
o zážitek osobního zápisu do první
třídy. Do první třídy nastoupilo 8 dětí

z Vyžlovky a 4 z okolních obcí. První
dny v září obvykle věnujeme adaptaci
na školní pravidla, režim a prostředí ve
škole. Organizujeme pro žáky různé
hry, výlety a sportovní dopoledne,
aby dosednutí do školních lavic nebylo příliš prudké. K tomu se pozvolna
začínáme učit. Jsme vesnická škola,
která má nyní 55 žáků a tento počet
umožňuje vést školu podle moderních
principů a trendů, které by měla mít
škola 21. století. Snažíme se realizovat ověřené a vyzkoušené metody,
které se osvědčily jinde ve školách.
Jsme zapojeni v různých podpůrných
projektech jako Les ve škole, Učíme
se venku, Badatelsky orientované
vyučování, Škola v pohybu, Šablony,
Ovoce a mléko do škol a další.
JP

O VÝUCE NA DÁLKU V NAŠÍ ZÁKLADCE NA NÁVSI
DRUHÁ VLNA EPIDEMIE ZNOVU VYKLIDILA ŠKOLNÍ LAVICE

Netrvalo dlouho a v polovině října
je škola opět beznadějně opuštěná.
Za mimořádného nasazení učitelů,
žáků i jejich rodičů se učíme opět
vzdáleně. Nacházíme nové prostředky
pro dokonalejší a spolehlivější online
výuku, jehož součástí je konečně i
vyhovující videokonferenční nástroj.
Výuku dále obohatila nová mobilní
interaktivní tabule. Postupně jsme
vytvořili možnost video konference i
s naší družinou tak, že odpoledne žáci
mohli pod vedením výtvarně tvořit.
Jakkoliv se to nezúčastněným může
zdát přehnané, nasazení všech žáků

bylo značné. Proto můj obdiv mají
všichni „postižení“ a to pedagogové,
rodiče, prarodiče a hlavně žáci samotní. Rodiče znenadání ze dne na den
byli zaměstnáni vedlejším pracovním
poměrem, tedy učit své děti a k tomu
jim ještě přibyla úloha školní jídelny a
sportovního trenéra.
Přitom mnozí bez úlev zároveň pracovali ve svém zaměstnání. Také naše
paní učitelky jsou maminky nezletilých
dětí, které potřebovaly učit žáky, asistovat u on-line výuky svým dětem,
připravit oběd a řešit další domácí povinnosti. Na žáky tento stav kladl vyšší

nároky na odpovědnost a disciplinovanost. Bez zvýšené samostatnosti,
sebekázně a vlastní píle to prostě nešlo.
Záměrně nepíši o prvňáčcích, kteří se
kvalitně distančně učit prostě nedají.
Na pedagogy tento stav kladl vyšší
nároky na přípravu, vlastní proces
i hodnocení předaných žákovských
prací, jelikož opravování a hodnocení výsledků v telefonu či v e-mailu
je daleko namáhavější. Ještě jednou
všem velké díky a obdiv. Nyní jsme
opět všichni rádi ve škole s velkým
otazníkem, jak dlouho nám ta radost vydrží.
JP
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UDÁLOSTI VE SPORTOVNÍM KLUBU VYŽLOVKA
Touto cestou považujeme za čest
vás seznámit s novinkami v našem
areálu a celkově ve fotbalové rodině
SK Vyžlovka. V SK Vyžlovka
aktuálně působí 152 mládežnických
reprezentantů ve věku 5-23 let. Máme
11 týmů mládeže (školičku, mini, 2x
mladší přípravku, 2x starší přípravku,
2x mladší žáky, 2x starší žáky a 1x
dorost) působících v okresních i krajských soutěžích. O týmy se stará 20
trenérů, fyzioterapeutka a atletická
trenérka. Dále samozřejmě barvy
SKV reprezentuje tým mužů, k jehož
vedení byl angažován Roman Nešpor,
asistentem trenéra je Milan Souček st.
Co se týče personálního obsazení
vedení SK Vyžlovka, došlo během
měsíce října ke smutné události.
Opustil nás navždy náš kamarád,
dlouholetý hráč a činovník SK Radek
Janeček. Čest jeho památce. V souvislosti s touto tragickou událostí bylo
nezbytné v rámci fungování činnosti
spolku zvolit nové vedení. Ing. Ivo
Šafář na vlastní žádost ukončil své
působení v pozici předsedy. Oběma
výše zmíněným se sluší poděkovat

Radek Janeček.
Pánku - čest Tvojí památce!
za jejich obětavou činnost ve vedení
spolku. Z voleb vzešlo toto nové
složení SK Vyžlovka z.s.: Předseda
Bc. Michal Šmíd, DiS., místopředseda
Ing. Martin Zeman, pokladník Eva
Janečková, sekretář Mgr. Jiří Fousek,
členové: Ing. Pavel Kohoutek, Karel Dobiáš a Milan Šmíd. Přejeme
mnoho elánu do spolkové činnosti

ŽELEZNÝ MUŽ
VYŽLOVKY POJEDNADVACÁTÉ

Rok 2020 je v mnohém velmi nezvyklý, velké množství tradičních
akcí doznalo výrazných změn nebo
se nemohlo uskutečnit vůbec. Nás
těší, že díky letnímu rozvolnění
mohl proběhnout téměř bez omezení
Železný muž Vyžlovky. Je tomu již 20
let, kdy se tehdejší členové A-týmu
domluvili a zpestřili si letní přípravu
triatlonovým závodem. Letos jsme na
vyžlovském koupališti přivítali téměř
dvě stovky zapálených sportovců.
Právě to je jedním z našich cílů připravit závod a doprovodný program pro každého, ať už jde o děti,
jejich rodiče, výkonnostní závodníky nebo aktivní seniory. Nejmladší
závodnicí byla dvouletá Beata Zíková,
zatímco nejstarším závodníkem byl
matador a tradiční účastník Jiří Lang

nejstarší, 74 let. V hlavním závodě
byly opět připraveny 2 trasy. Standardní – 400 m plavání, 12 km na kole
a 4 km běhu a pak Eliťácká, kde je
navíc 200 m plavání, 6 km na kole ve
Voděradských bučinách a 2 bolestivé
km běhu. Dvacet let závodění ukázalo, že se velmi často najde triatlonista,
který je schopen vyhrávat několik let
po sobě. Po úspěších Martina Chuda,
Radka Sedláka nebo Pavla Kohoutka
v posledních dvou letech vládne Martin Krátký, alespoň co se trasy Standard
týče. Martin však ve svých úspěších
není v rodině sám. Mezi ženami 2x
zvítězila jeho manželka Lucie. A podobná tradice je i mezi Eliťáky, kde
si druhé vítězství ze třech možností
připsal Ondra Němeček. Vítězství
v závodě je hezké, ale vítězem se
může stát každý, který si splní to, co
si předsevzal. Proto i my organizátoři
nehledíme jen na nejlepší závoďáky,
ale snažíme se, aby si závod zachoval svou atraktivitu i pro místní borce
a samozřejmě i jejich fanoušky.
Každoročně je vyhlášena speciální
kategorie nejlepší Vyžlovák. Do té
jsou zařazeni obyvatelé Vyžlovky
a členové SK Vyžlovka. Letos tato
kategorie čítala hned 24 závoďáků,
mj. Aleše Kohouta, pro kterého to
byla už 19. účast z 21 možných nebo
opět i starostu obce Jana Pelikána.
Děkujeme všem za přízeň a věříme,
že se na startu setkáme i v roce 2021!
Pro aktuální informace sledujte web
a Facebook akce. Termín pro rok
2021 bude zveřejněn nejpozději na
Silvestra.
Jiří Fousek a kol.

a šťastná rozhodnutí.
Možná jste si jako kolemjdoucí,
případně jako naši příznivci všimli,
že v našem areálu je čilý ruch jako
někde v mraveništi. K naší velké radosti probíhá postupná modernizace
areálu. Díky dotačním prostředkům
je realizována instalace nádrží na
dešťovou vodu, které budou sloužit

jako zásobárna k závlaze travnatého
hřiště. V procesu výstavby je osvětlení
na tréninkové ploše s umělým travním
povrchem. Dále finišují práce
na unikátní mobilní aplikaci SK
Vyžlovka, která poskytne moderní
propojení a sdílení fungování klubu
v mobilních telefonech hráčů a rodičů
s webem oddílu. Obrovské penzum
času také stojí procesní úkony v souvislosti s podáváním dotací s ohledem na zabezpečení nadstandardního
chodu klubu. Vše je možné díky nasazení vedení a za nemalé podpory obce
Vyžlovka a dalších subjektů. Všem
zainteresovaným samozřejmě patří
obrovské díky. Plány máme velké, ale
tak to má být. Pevně věříme v jejich
realizaci a děláme maximum pro to,
aby to „klaplo“.
Závěrem si dovolujeme poděkovat
za
přízeň
našim
příznivcům
a sponzorům, fanouškům a členům,
ale i všem ostatním lidem popřát klidné prožití vánočních svátků a hlavně
pevné zdraví. Zároveň všem přejeme
co nejrychlejší návrat k „normálnímu“
životu.
Martin Zeman a kol.

V úvodu roku 2020 nic nenasvědčovalo
tomu, že se nejen svět sportu obrátí
úplně naruby. Nejinak tomu bylo i
v SK Vyžlovka. Během první vlny
koronaviru byl fotbalový život zcela
paralyzován a bylo třeba se orientovat
na nucenou on-line formu. Možná jako
jediní v republice jsme uspořádali online nábor nových hráčů do našich řad,

UTAHOVÁNÍ ŠROUBŮ

který byl po uvolnění opatření v květnu
následován klasickým prezenčním
náborem. Výsledkem bylo na dvě desítky nových nadějí. V květnu a červnu
bylo již možné (byť v omezených podmínkách) sportovat a tuto příležitost
jsme samozřejmě využili.
V letním období se poprvé uskutečnily
týdenní kempy organizované pod
hlavičkou SK Vyžlovka. První turnus byl pojat jako sportovní a určen
mladším dětem. Děti si vyzkoušely
více než 20 sportů. Kromě běžných
sportů měli mladí nadšenci možnost
ochutnat i ukázky netradičních sportů,
např.: lukostřelbu, kinball, petanque,
vodní pólo nebo kroket. Druhý kemp
byl již specializovaný na fotbalovou
činnost a orientován na starší kategorie. Tady se již pilovaly fotbalové
dovednosti, vstřebávaly se postřehy
z videoukázek a metodických jednotek.
Účast na obou kempech byla parádní.
O děti pečovali: Lenka Šmídová, Jana
Finkousová, Michal Šmíd, Martin Zeman a Roman Nešpor.
Dalším letním středobodem bylo již
tradiční soustředění mládeže v Kozojedech. Velkou událostí by vstup našich
žákovských kategorií do krajských
soutěží. Nyní má možnost vesnička s cca
650 obyvateli prostřednictvím mladších

a starších žáků měřit síly s městy
jako Poděbrady, Kutná Hora, Mělník,
Čelákovice a další. Obrovský úspěch a
zhodnocení naší trenérské práce. Nutno
podotknout, že naše družstva vůbec
nepůsobí ve svých soutěžích jako bojácní nováčkové, ba naopak – okupují
přední příčky neúplných tabulek. Celkem 11 mládežnických družstev a 152
mládežníků v podzimní části poctivě trénovalo a účastnilo se mistrovských nebo
přátelských zápasů.
Naši muži se nacházejí na chvostu tabulky zatím nedohrané soutěže (12. místo
ze 13.). Svou daň si vybírá především
generační obměna a zapojování mladých
hráčů. To je však priorita
a věříme,
že toto je cesta budoucnosti.
Postupně však došlo k utahování šroubů
v souvislosti s pandemií a ve finále opět
k totálnímu omezení sportovní činnosti.
Aktuálně je opět možné provozovat
sportovní činnost alespoň ve skupinkách
po 6 a my tuto možnost samozřejmě
využíváme. Všichni doufáme, že
v nejbližší době dojde k uvolnění
opatření a bude všem umožněno
pravidelně sportovat, což je jeden z pilířů
v tolik diskutovaném posilování naší imunity. Proto všem přejeme hlavně pevné
zdraví a snad brzy v areálu SK Vyžlovka
na viděnou.
Martin Zeman a kol.
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JAK JSEM FOTIL NÁRODNÍ IKONU
Karla Gotta jsem potkal mnohokrát v nejrůznějších situacích.
Tou nejčastější bylo když zpíval
na pódiu a já “cvakal”. A pak byly
ty méně běžné, chodil se koupat
do Vyžlováku v černých brýlích
a snažil se být nenápadný. Hrával
jsem tenis u něj v Jevanech.
Načerno. Občas se zašel podívat na
kurt s tatínkem a nevyhodil mě...
Tyto fotky jsem ale udělal v jiných
místech, kam se “normální smrtelník” nedostane. Vlevo a vpravo
jsou snímky z jeho vily na Bertramce v roce 1983. A obrázek dole
je ještě starší: Karel Gott v šatně
pražské Lucerny s francouzským
zpěvákem Gilbertem Bécaudem.

V roce 1983 jsme měli s kolegyní
Vlastou udělat novoročenku s Karlem Gottem pro západoněmecká
média. Bylo září a Karlův manažer
Miroslav Zítko nám do telefonu řekl,
že nejbližší termín je v dubnu 1984.
To by byla novoročenka… Tudy
cesta ke Karlovi nevede. Vlasta byla
mladá, krásná - a hlavně s bujným
poprsím. A to byla deviza. Karel Gott

tehdy natáčel ve studiu v pražském
Břevnově, jak zjistila Vlasta. Vyrazili
jsme za ním. Já s foťákem, Vlasta s
magnetofonem, ale hlavně s ohromným výstřihem v bílých elegantních
šatech. Ten pohled do výstřihu byl pro
bohy. Lelkovali jsme na chodbě studia
a čekali, až Karel vyleze z nahrávací
kabiny. To se posléze stalo a Vlasta
ho oslovila. Karel se konsternovaně

zahleděl do jejího výstřihu a zcela
evidentně nevnímal, o čem Vlasta
mluví. “Potřebujem novoročenku,”
mlela Vlasta kolem dokola v naději,
že Karel přehodí vnímání z jejího
výstřihu do jejích úst. To chvíli trvalo,
a když se tak stalo, Karel se zeptal:
“Kdy ke mně chcete přijít? Zítra,
pozítří?” A tak jsme o dva dny později
seděli u Karla v jeho vile v Praze na

Bertramce. Klábosili jsme snad dvě
hodiny, já fotil, Vlasta točila zvuk.
Nejvíc se mi povedla fotka na balkoně
s výhledem na Smíchov.
O týden později jsem v Praze na
Vinohradech venčil psa a z ulice
jsem v okně nóbl restaurace zahlédl
Karla a Vlastu u sklenice vína. Mě
nepozvali. Nemám holt ten správnej
výstřih.
Oleg Homola

LEKL SE KRABICE, ALE PAK SI ODDECHL

O vilu Karla Gotta na rozhraní Jevan
a Vyžlovky se starala paní Blanka
Francová. “Karel byl boží, na nic si

ZVONKY ŠTĚSTÍ je známý vánoční hit Karla Gotta a Dary Rolins.
Je zajímavý kombinací češtiny a slovenštiny. A proč o tom mluvíme ve
Vyžlováku? Protože nejen Karel Gott měl ke zdejšímu místu vztah... Dara
Rolins na Vyžlovce často pobývá, například u své sestry Jany Hádlové.

nehrál,” vzpomíná a sahá do krabice
s fotografiemi. “Tady sází okrasnou
třešeň před Gottlandem, tedy před
muzeem Karla Gotta, které bylo pár
let v jeho vile. A tady mu dávám
k pětasedmdesátinám dřevěnou sošku
anděla, kterou vyřezal Petr Moravec.
Krabice, kterou drží, se Karel nejdřív
zalekl. Doufám, že mě klamou oči,
medovník fakt nemusím, řekl tiše.
Nebojte, povídám. Otevřel krabici.
Byl v ní borůvkový koláč. Uf, to jsem
si oddechl, usmál se.”
OH
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KAM S NÍM?

Elektroodpad, nábytek, stavební odpad a jiný habrajz rozhodně nepatří
odložit u kontejnerů na tříděný odpad,
kam patří pouze plast, papír a sklo.
Mnozí občané i přespolní si sběrná
místa pletou se skládkou, přestože
většinu odpadu lze snadno odevzdat v určených hodinách ve sběrném
dvoře na návsi, nebo v daných termínech do přistavených kontejnerů organizovaných obcí. Na větší množství
objemného nebo stavebního odpadu
je třeba si pozvat a zaplatit odvozovou firmu a nedělat z veřejných prostranství skládku.
MCh
Obecní úřad bude nucen reagovat na
celou řadu nepříznivých okolností,
které se sešly právě v letošním roce.
Jedním z nezbytných kroků bude
i navýšení cen za svoz a likvidaci
odpadů v roce 2021 o nejméně 30 %,
neboť právě v této oblasti došlo ke
zvlášť nepříznivému vývoji.
Především nám na jaře skončila platnost smlouvy na svoz odpadů s dosavadním poskytovatelem služeb firmou
FCC Česká republika s.r.o. Vyžlovka,
v rámci svazku obcí Ladův kraj, včas
vyhlásila výběrové řízení na tuto
službu pro další období. Bohužel se
však ukázalo, že v oblasti odpadů
zde neexistuje zcela standardní tržní
prostředí. To vedlo k situaci, kdy se
firma FCC, jako jediný (!) zájemce,
rozhodla využít okolností a v průběhu
výběrového řízení klást požadavky
na značné navýšení cen, na což obce
pochopitelně nechtěly přistoupit.
Pokud
byly
osloveny
vhodné
„konkurenční“ firmy, vyšlo najevo, že
nám nejsou ochotny služby za lepších
cenových podmínek poskytnout, obvykle pod záminkou „nedostatku kapacit“. Svoz odpadů však bylo nutno
bezpodmínečně zajistit bez výpadků
a komplikací, což se v dané chvíli

INFORMACE, STŘEPY A STŘÍPKY

PODĚKOVÁNÍ

Zastupitelstvo obce Vyžlovka děkuje
všem zaměstnancům a brigádníkům
za jejich letošní práci. Pánům Davidovi a Pavlovi Doležalovým za
údržbu ploch v obci a práci s odpady,
brigádníkům Jardovi Tejnskému,
Květě Hrabové, Janě Kopecké, Vendule Kimlové za sezónní obsluhu
koupaliště,
Zuzaně
Minaříkové
za úklid ve škole a v neposlední
řadě paní Evě Pačesové za vzorné
a dlouhodobě bezchybné vedení
úředních procesů a účetnictví obce.
A také všem ostatním, kteří přiložili
ruku k dílu.
MCh

NOVÁ ČERPADLA

Pro ty, kteří nevědí, kde přesně začíná
vyžlovský vodovod, bude zajímavostí,
že je to v areálu starého vodojemu v Jevanech. Zde je umístěna soustava dvou
čerpadel, které zásobují výtlačným
potrubím vodojem na Vyžlovce a tedy
celou obec pitnou vodou. Po zhruba
sedmnáctiletém provozu vodovodu
na Vyžlovce bylo jedno z čerpadel již
delší dobu odstavené a to zbývající
střídavě vykazovalo technické problémy. Po nedávné investici do jejich
výměny zde máme nová čerpadla
včetně nového nerezového potrubí. Ať
dlouho slouží!
HP

SVOZ ODPADŮ PODRAŽÍ
dalo řešit pouze jedním způsobem.
Obce proto urychleně uzavřely nové
smlouvy nebo objednávky opět s firmou FCC. Avšak byly nuceny akceptovat skokové navýšení cen v průměru
o více než 30 %. Objektivně je nutno
dodat, že FCC poskytuje své služby
kvalitně. Ovšem situace, kdy si
můžeme vybrat pouze dodavatele „A“
nebo dodavatele „A“, nás staví do velmi nevýhodné role.
Obdobně nepříznivá situace panuje i v oblasti likvidace bioodpadů.
Našemu dosavadnímu poskytovateli
těchto služeb, kompostárně Struhařov,
skončila nedávno doba dotační
udržitelnosti a kompostárna byla na
podzim předána k provozování soukromému subjektu, který oznámil (zatím
neznámé) navýšení dosud dotovaných
cen až na obvyklou tržní úroveň. To
může obnášet navýšení ceny za uložení
tuny bioodpadu z nynějších 400Kč až
dvojnásobně. A to není započítána doprava odpadu do kompostárny, která
úměrně podraží také.
V neposlední řadě, pod tvrdým
tlakem ekologizační politiky EU,

MATEŘSKÁ ŠKOLKA U NÁS?

V minulých letech umístění
vyžlovských dětí zajišťovala MŠ
v Jevanech. Toho času vznikající projekt Jevanské školky byl kritizován
a považován širší veřejností jako
zbytečný luxus. Čas však potvrdil
její nenahraditelnou úlohu a za devět
let její činnosti prošel školkou slušný
počet Vyžlováčků. Dnes jevanská
školka dosahuje svého kapacitního
limitu a pro naše děti zde nezbývají
potřebná volná místa. Naše snaha
smluvně zajistit spádovost jevanské školky pro Vyžlovku nebyla
z pochopitelných důvodů naplněna.
Ani v okolních obcích (Kozojedy,
Louňovice) volná místa nejsou.
Problém s přijímáním dětí do Jevan

MÁJKA

Tak tu opravdu nešlo postavit za
přítomnosti diváků. V době nouzového stavu jsme se nemohli sejít
v takovém počtu, jak bychom si přáli.
Nicméně májka vztyčena byla a zdobila náves až do června. Protože se
poté pravidla rozvolnila, bylo možné
májku za všeobecného veselí pokácet
a vydražit ji. Děti se mohly proběhnout
na louce, pak si opéct buřty, popít
limo a dospělí pivo. Tak, jak to má
být. Závěr jen trochu pokazil hustý
déšť, ale většině to vůbec nevadilo.
Tuto krásnou tradici a slavnost určitě
zachováme i v dalších letech. EP
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se nečekaně objevil před dvěma lety,
kdy zhruba z deseti přihlášených byl
pouze jeden případ úspěšný. Podobná
situace se opakovala i letos. Vybudování školky na Vyžlovce je nevyhnutelné. Obec letos proto koupila
pozemek v ulici Na Bělidle a vše
další právě začíná.HP

dojde již od příštího roku k razantnímu navyšování poplatků za uložení
odpadů na skládkách.
Z výše uvedených skutečností je patrné,
že naše obec začala neplánovaně doplácet na odpady nemalou částkou ze
svého omezeného rozpočtu, což není
dlouhodobě udržitelné. Jednak proto,
že obcím budou citelně zkráceny
příjmy ze státního rozpočtu (a jiné
příjmy Vyžlovka prakticky nemá),
zadruhé musíme očekávat i další růst
mandatorních výdajů a také myslet na
zajištění nutných investic.
Samozřejmě, že ve spolupráci s dalšími
obcemi v regionu hledáme východiska
z dané situace. Jde o to, změnit svou
roli ze subjektu trpně přijímajícího
cizí podmínky opět na aktivního hráče,
který zajistí občanům kvalitní služby
za nejlepší možnou cenu. Ve hře je tak
nejen opakování výběrového řízení a
hledání dodavatelů, ale i vážná úvaha o
založení vlastního společného podniku
komunálních služeb, což je cesta, kterou se úspěšně vydala řada obcí v republice. V tomto směru již byla objednána odborná studie, která má ukázat

reálné možnosti tohoto, nesporně velmi
náročného, řešení i u nás. Je totiž jasné,
že pokud zůstaneme pouze v rukách
současného „volného trhu“, čeká nás
v dalších letech zdražování ještě větší,
než bude nezbytně nutné.
MCh

KANALIZACE NENÍ POPELNICE!
Na základě průběžně předávaných ponuje, je možné identifikovat zdroj
informací od současného provo- vypouštěných dešťových vod a takozovatele naší kanalizace a ČOV za vé jednání penalizovat. Mezi odpady,
uplynulý rok považuji za nutné upo- které do kanalizace nepatří, jsou dále
zornit na některá pravidla používání zbytky potravin - nepřípustné jsou
kanalizace. Nejdříve je třeba různé drtičky kuchyňského odpadu,
zdůraznit, že splašková kanalizace na dětské pleny, vlhčené ubrousky,
Vyžlovce je takzvaně oddílná a proto dámské hygienické potřeby, vatové
je zcela nepřípustné cokoliv touto ka- tyčinky a jiné čistící textilní materiánalizací odvodňovat a zavádět do ní ly, tuky, oleje, chemikálie, léky atd.
například dešťovou vodu. V případě Je dobré mít na paměti, že zařízení
opačného, a zdůrazňuji protizákon- pro odvádění a čištění odpadních
ného, jednání vznikají značné škody vod si s těmito odpady nedokáže pona obecním majetku a ještě hůře na radit a dochází tak k jeho zanášení
životním prostředí. V případě zjištění a ničení. Následnou opravu drahého
vypouštění dešťové vody do kanali- zařízení nakonec nezaplatí nikdo jiný
zace může být uložena pokuta ve než my všichni dohromady.
výši až 200 tis Kč. Díky současné
Děkujeme za ohleduplnost k obectechnice, kterou provozovatel dis- nímu majetku.
HP

VYŽLOVÁK - občasný zpravodaj nejen vyžlovských občanů a chatařů. Přináší informace o dění v obci Vyžlovka z nejrůznějších oblastí života, ať je to kultura,
sport, školství, historie, životní prostředí... Povolovací číslo MK ČR E 17545. Vydavatel: Obec Vyžlovka, Na Návsi 57, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, e-mail
info@vyzlovka.cz. Redakce: Jan Pelikán, Eva Pačesová, Martin Charvát, Jana Pelikánová, Martin Zeman. Grafické zpracování Studio Louka, publicistické
poradenství Oleg Homola. Texty autorů nepodléhají redakční úpravě. Inzerce: bližší informace na tel. 321 677 116 a https://vyzlovka.cz/vyzlovsky-zpravodaj/.
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Obec naší velikosti je živý organismus, který potřebuje nejen
každodenní úřední i technickou
obsluhu, ale také spoustu fyzické

obecní glosa

práce. Rutinní úkoly, jako je sekání
trávníků a běžný úklid, obstarají
obecní zaměstnanci a brigádníci.
V průběhu roku však přichází i celá
řada dalších úkolů. Příkladem může
být problém se znečištěním technologického rybníčku u čerstvě renovované čistírny odpadních vod. Ten se na
jaře pokryl tlustou vrstvou zapáchajícího kalu, který bylo třeba odstranit,
aby příslušný úřad mohl schválit uvedení čistírny do zkušebního provozu.
Předpokládané náklady na odsátí kalu
odbornou firmou byly odhadnuty na
stovky tisíc korun a řešení problému
tak představovalo opravdovou výzvu.
Zastupitelé se proto rozhodli do bahna
ponořit sami. Za použití norné stěny
a lopat odklidili z hladiny metráky
černého kalu. Do rybníku pak byly
aplikovány speciální bakterie a nádrž
se tak podařilo ekologicky stabilizovat
jen s minimem skutečných nákladů.
Vzhledem k jarní vlně koronaviru
nebylo možné svolat občany k tradiční
jarní akci Ukliďme Vyžlovku. Kompletní úklid intravilánu i extravilánu
obce od pohozených odpadků provedli tedy zastupitelé s vydatnou pomocí
rodiny Hrnčířových.
Zastupitelé rovněž široce využívají
svého odborného a osobního technického zázemí všude, kde je toho potřeba
a kde to podmínky dovolují. Mnoho
činností, které by bylo nutno nákladně
zajišťovat pomocí objednaných firem,
si tak obec zajistí sama a ušetřené
prostředky (desítky tisíc korun ročně)
je pak možno využít užitečnějším
způsobem. I zde nalezneme řadu
příkladů. Zastupitelé ve spolupráci
s brigádníky z řad rodičů žáků naší
školy tak vlastními silami provedli

potřebné kácení stromů na zahradě
školy, včetně jednoho rizikového
kácení. Naproti tomu byla provedena obnova aleje stromů v ul. Na
Staré cestě, která byla v uplynulých
letech značně poškozena. Vlastními
silami je také zajištěna technická obsluha koupaliště, kde je třeba, téměř
každodenně, řešit větší i menší opravy,
neboť návštěvníci se k vybavení chovají často velmi macešsky. Obdobně
je zajištěn i průběžný servis i různé
opravy obecní komunální techniky.
Naposledy se zastupitelstvo sešlo
v montérkách při nedávném stěhování
historických hasičských stříkaček ze
staré zbrojnice u školy do zázemí ve
statku na návsi.
MCh

LOM MÍSTO LESA CESTOU NA HŘBITOV? TO NE!

Pokud jste si během léta všimli těžké mobilní techniky v lese u hřbitova a pod drůbežárnou, pak jste byli svědky
provádění geologického průzkumu na tomto lesním pozemku. Záhy se začalo postupně proslýchat, že se jedná
údajně o jedno z několika hledaných míst vhodných pro těžbu kamene. Česká zemědělská univerzita v Praze,
která je zatím ještě majitelem uvedeného lesního pozemku a Školní lesní podnik v Kostelci n.Č.l. se zdáli být dobrou zárukou, že jejich zájem o les je silnější než zájmy obchodní. Tento předpoklad se bohužel nepotvrdil a les
je skutečně ohrožen! Devastace životního prostředí intenzivní průmyslovou těžbou, odstranění lesa, prachová
a hluková zátěž a další těžká nákladní doprava jsou nepřijatelné důsledky. Sledujte vývoj situace na stránkách
obce vyzlovka.cz/uredni-deska/ v sekci Životní prostředí. Nic není ztraceno, budeme potřebovat Vaší pomoc! HP

CO NECHCEŠ ABY TI JINÍ ČINILI...
...NEČIŇ TY JIM. Je základní
pravidlo lidského soužití. Ne každý se
tímto moudrem řídí a leckdo rád nejen, že přehlédne trám v oku svém, ale
smítko v oku souseda ho vysloveně
dráždí. Obecní úřad se tak musí zabývat nejrůznějšími podněty, které
se týkají prohřešků proti občanskému
soužití. Tyto podněty pak předává
k řešení pověřenému úřadu, v našem
případě do Kostelce nad Černými
Lesy. Za tuto službu platí Vyžlovka ze
svého rozpočtu roční paušální platbu
12.000 Kč a 1.250 Kč za každý projednávaný případ. V roce 2019 byly
projednávány případy za 10.000 Kč.
Pokud jsou uděleny pokuty, plynou
do rozpočtu Kostelce. Praxe však
ukazuje, že mnoho podnětů končí
odložením, neboť obviněnému nebylo
možno jeho vinu dostatečně prokázat.
Proto je třeba vždy podávat podnět
promyšleně se zajištěním dostatku
podkladů, důkazů a případně i svědků.
Mezi nejčastější podněty patří:
• Odkládání odpadů mimo určená
místa a zakládání černých skládek
• Obtěžování hlukem
• Obtěžování volně pobíhajícími psy
• Obtěžování kouřem z komínů nebo
spalováním klestu
• Stálé parkování aut před domy
v místech, kde mohou překážet
Problematice odpadů je věnován
v tomto čísle jiný článek a ještě než
si stručně přiblížíme jednotlivá témata, je třeba říci, že Vyžlovka nemá
vytvořenu obecně závaznou vyhlášku,
která by řešila pravidla občanského
soužití. Dlouhodobě máme za to, že
dobré soužití má být především věcí
slušnosti, tolerantnosti a odpovědnosti
občanů a že k řešení prohřešků existují příslušné zákony.
Nejčastěji si občané stěžují na hluk.
Nepsaným vyžlovským pravidlem je,
že v neděli a o svátcích se neprovozují
venku činnosti jako sekání, hlučné
stavební práce, řezání motorovou pilou a podobně. Rovněž hlasitá muzika
nebo puštěné rádio slyšitelné na míle
daleko obecnému klidu nepřispívá.

Dalším bolavým tématem jsou psi,
jejichž majitelé jsou ke svým zvířecím
miláčkům často až pozoruhodně
nekritičtí. V obci je evidováno téměř
200 psů, z čehož je více než 50
velkých, služebních nebo „bojových“
plemen. A nejde jen o neodklizené
psí exkrementy.
Pro rodinu s malými dětmi či
malým psem na procházce není
nic příjemného, pokud se odněkud
vyřítí velký pes, jehož úmysly lze
těžko odhadovat a na povely svého
majitele reaguje vlažně nebo vůbec.
Časté a zbytečné konflikty jsou také
na koupališti, do jehož areálu je
psům vstup zcela zakázán. Argument majitelů psů, že se pes přece

zatápěnými či starými uhelnými kotli. Nemluvě o spalování PET lahví
a dřevotřísek. V době zimní inverze
nelze kolikrát ani otevřít okno. Dýchatelnému ovzduší rovněž nepřispívá
šetřivé „cmudění“ dřeva v krbových
kamnech. Také podzimní pálení
klestu a mokrého listí dovede značně
znepříjemnit život širokému okolí,
ačkoli tohoto bioodpadu se lze v obci
zbavovat vhodnějším způsobem do
příslušných kontejnerů a biopopelnic.
A pokud jde o parkování na ulicích, to
samozřejmě není zakázáno. Někde je
prostoru dost, avšak v užších ulicích
zaparkovaná auta, která by měla
stát uvnitř pozemků, brání zimní
údržbě nebo průchodu po chodníku

někde musí vyběhat je asi takový,
jako když majitelé řvavých terénních motorek argumentují, že nemají
kde jezdit a proto přece „musí“ jezdit
v našich lesích (což se také často děje).
Pes a jeho nároky jsou vždy problémem a především zodpovědností
jeho majitele, nikoli veřejnosti.
Dalším „pěkným“ zvykem je také
vykuřování svých sousedů špatně

a také průjezdu popelářských vozů,
které se pak nedostanou k vysypání
některých nádob.
Vyžlovka však rozhodně není nějaké
„město hříchu“, jak by se mohlo
z článku pozdávat. Naopak. Naprostá
většina občanů Vyžlovky respektuje
psaná i nepsaná pravidla a tím přispívá
k dobré atmosféře života v naší obci.
Jsme za to rádi.
MCh
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Každý pes a kočka JSOU JEDINEČNÍ,
proto tu jsou

ŠVÉDSKÁ

KRMIVA

Husse

na míru
PŘESVĚDČTE
SE O TOM
SAMI

NOVÝ CHODNÍK V ULICI PRAŽSKÁ

SHOWROOM:
Černokostelecká 27/50 Říčany
Telefon: 724 920 313

infolinka

Ve spolupráci s MAS Říčansko v rámci jejich 8. výzvy IROP - Doprava
2018, byl dokončen projekt s názvem “Výstavba chodníků v ulici Pražská,
Vyžlovka”, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010601, na který
obec Vyžlovka získala dotaci ve výši 3 240 911 Kč.

více na

777 773 900 www.husse.cz
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