
Vážení občané, připravili jsme pro Vás 
další vydání Vyžlováku, které se ohlíží 
do minulosti, komentuje současnost 
a představuje budoucí plány v obci. 
Zejména v dnešní době je snaha 
zprostředkovat touto cestou aktuální 
informace, které dříve bývaly disku-
továny na pravidelných veřejných 
setkáních zastupitelů s občany na 
jaře a na podzim. Doufám, že nám 
situace časem dovolí v této tradici 
pokračovat, a uvedená setkávání bude 
možné znovu provádět. V časopise 

najdete i odpočinková témata spo-
jená s historií se sportem a s kulturou 
v obci.  Věřím, že čtení bude pro Vás 
zajímavé, a přínosné.

NOVÝ ŽIVOT VE VSI

Už několik let nám rostou počty nových občánků Vyžlovky, v průměru osm ročně. To tempo přináší radost, ale i trochu 
starost. Povyrostou a kde pro ně najít školku, pak i školu. Zároveň nám také rostou počty nových stromků, které si zasadí 
rodiče, cedulka pak připomene i po letech tuto událost. Letos jsme sázeli stromky na Býkovce za děti narozené 3 roky 
zpětně (covid nám trochu zamíchal s kartami). Celkem se vysadilo 24 stromů.                                                               EM

je s obcí, jež školu zřizuje, proto spolu 
organizujeme vítání malých občánků, 
lampionový průvod, strašidelnou 
tancovačku a třeba mikulášskou 
s písničkou a Olegem Homolou.

Příležitost, která v minulých letech 
lákala davy na vyžlovskou náves 
se již podruhé nenaplnila. Le-
tos jsme věřili a situace zpočátku 
nebyla špatná. V polovině září bylo 
do adventu daleko, ale už tehdy se 

AKTUÁLNĚ ZE ZŠ

Z KRONIK A ZÁPISŮ

SLOVO STAROSTY

Po letních prázdninách do lavic usedlo 
již 65 žáků prvního až pátého ročníku, 
z toho jsme uvítali 13 prvňáčků. Přímo 
z Vyžlovky to bylo 9 žáčků. Protože 
přibývá dětí, přivítali jsme i novou 
paní učitelku. Celkem má škola již 
12 zaměstnanců. Pedagogický sbor 
tvoří 6 učitelek, 3 vychovatelky a 1 
asistentka. Podzim nám přinesl vel-
mi radostnou událost, a to otevření 
nové, krásné, dřevěné jídelny. Máme 
z toho všichni obrovskou radost a 
děkujeme všem aktérům, kteří k to-
muto úžasnému dílu přispěli. Jsme 
vesnická škola, která úzce spolupracu-

ŠKOLA VYŽLOVKA INFORMUJE

V letech 1925 a 1926 docházelo 
v obci ke krádežím, kradla se 
především prasata, mezi lidmi 
panoval neklid a nervozita, a tak 
došlo k politováníhodné událos-
ti. Ponocný V. Bernášek byl 
střelen do obličeje J. Valentou 
z hořejší Vyžlovky. Jmenovaný 
Bernášek přežil, ale odstěhoval 
se do Louňovic a dlouho se s Va-
lentou soudil o náhradu škody 
a bolestné. Jak vidno, rychlost 

řešení soudních sporů zůstává i 
po 100 letech stejná! Zajímavá 
byla i volba starosty v r.1923. 
Josef Znamenáček a Gustav 
Chytráček dostali po dvakrát ste-
jný počet hlasů, nakonec rozhodl 
los a starostou se stává… Josef 
Znamenáček, ten, který mimo 
jiné dopsal zpětně obecní kroni-
ku. Za zmínku stojí i sčítání lidu 
v r.1920, 459 občanů zde žilo 
v 88 domech.                          EM

připravovalo. Když bylo hotovo, 
přišel nouzový stav a s ním omezení. 
Vyžlovský stromeček se opět rozzářil 
v tichosti a bez publika. Tak snad se 
dočkáme příští rok. Veselé Vánoce a 
hodně zdraví do roku 2022!        OÚV

Co kde 
a jak?
Vyžlovák 
je tu 
pro vás! 

BEZ LIDÍ A BEZ HUDBY

VYŽLOVÁK
PRO VES               vše o místě, ve kterém žijete                                           PRO VÁS 

https://vyzlovka.cz • info@vyzlovka.cz • tel. tel. 321 677 116                                                     Zpravodaj pro obec Vyžlovku 1/2021
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VOJENSKÉ OSOBNOSTI 

Důležitým úkolem obce vždy ke 
konci kalendářního roku je sestavení 
rozpočtu na následující rok a dále 
příprava rozpočtového výhledu na 
několik let budoucích. Praxe je tako-
vá, že je předložen na zasedání zastu-
pitelstva návrh, který je diskutován. 
Po uplynutí povinné časové lhůty pro 
vyvěšení návrhu rozpočtu, může být 
rozpočet a rozpočtový výhled schválen 
a obvykle k tomu dochází na posled-
ním zasedání zastupitelstva v daném 
roce. Rozpočet tvoří závazný finanční 
plán hospodaření obce v následu-
jícím účetním období. Příjmovou část 
rozpočtu tvoří zejména daňové příjmy 
tzv. rozpočtové určení daní (RUD), 
dále například příjmy z výběru míst-
ních poplatků, příjmy z pronájmů 
atd. Výdajová stránka rozpočtu obsa-
huje položky související se zajištěním 
základních životních potřeb obce a 
údržbou jejího majetku dále například 
příspěvky na školství a sport a také 
velmi důležité investice na rozvoj. 
Pro ilustraci vyžlovský rozpočet na 
rok 2022 počítá s daňovými příjmy 
těsně přesahujícími částku 10 mil Kč. 
Tato částka zahrnuje i roční provozní 
příspěvek na každého žáka umístěného 
ve škole zřizované obcí ve výši 14,5 tis 
Kč. Při současném naplnění naší školy 
se tento příjem blíží k jednomu mil-
ionu Kč. Zhruba polovinu této částky 
dostává škola jako provozní dotaci od 

Vyžlovka si v uplynulých letech 
společenskými akcemi připomněla 
události první i druhé světové války a 
uctila památku svých padlých. Málo se 
však ví, že historií Vyžlovky prošly i 
zajímavé vojenské osobnosti, bohužel 
dnes již polozapomenuté. Vzdejme jim 
čest alespoň krátkou připomínkou.
Nesporně nejzajímavější osobností 
byl kapitán Karel Pavlík, který se 

KRONIKA

ROZVOJ, ROZPOČET...
STAROSTA JAN PELIKÁN O ROZVOJI OBCE A JEJÍ EKONOMICKÉ SITUACI

zřizovatele. Mzdové náklady školy 
jsou plně odděleny od rozpočtu obce 
a jsou přímo hrazeny ze strany Kraje. 
Běžnou bolestí obecních rozpočtů je 
absence investičních prostředků na 
nutný rozvoj. Ani na Vyžlovce tomu 
není jinak a z rozpočtové skladby 
plánované na kalendářní rok, při ob-
vyklých příjmech vycházejí volné 
investiční prostředky na rozvoj zhruba 

ve výši 1 až 1,5 mil Kč. Rozvoj obecní 
infrastruktury je tedy plně závislý na 
dotacích. Ve více než sedmileté minu-
losti mého působení bylo investováno 
do rozvojových projektů více než 80 
mil Kč. Mezi zásadní investiční akce 
této minulosti rozhodně patří vo-
dovody, kanalizace, čistička, škola, 
školní jídelna, rekonstrukce a rozvoj 
sportovního areálu, nákupy strate-
gických nemovitostí potřebných pro 
další rozvoj atd. Obecní kasa těmito 

investicemi však neutrpěla, a to 
díky využívání dotačních příležitostí 
a rozumnému hospodaření. Její 
současný stav je na úrovni 20 mil Kč. 
Udržení přiměřené zásoby finančních 
prostředků je klíčové pro realizaci 
dalších rozvojových projektů, které 
Vyžlovka nepochybně potřebuje. O 
pořadí realizace budoucích projektů 
většinou rozhoduje aktuální stupeň 
připravenosti a možnosti získání 
dotačních prostředků na základě po-
daných žádostí. V současné době se 
ucházíme o dotaci na celkovou re-
konstrukci zázemí sportovního klubu 
a rekonstrukci komunikace v ulici 
Na Bělidle. Vodovod a kanalizace v 
ulici Na Bělidle v úseku Krátká – Pod 
Obcí je ve fázi povolování vodo-
právním úřadem a přípravy žádosti 
o dotaci. Na pořadu dne je vytvoření 
nového technického zázemí obce 
se sběrným místem a projektová 
příprava přestavby dvora s obecními 
budovami Na Návsi, kde by mimo jiné 
mohly vzniknout i přiměřené prostory 
pro lékařskou péči. Palčivým prob-
lémem jsou chodníky podél hlavních 
komunikací s intenzivní dopravou, 
kde se s investicemi počítá. Na sezna-
mu velkých investic má své místo i 
řešení koupaliště a například stavba 
mateřské školy. Vše je však otázkou 
příležitostí, finančních možností a do-
brých rozhodnutí.

narodil 19. října 1900 v Hradových 
Střimelicích do učitelské rodiny. 
Obecnou školu začal navštěvovat ve 
Vyžlovce. V Kostelci nad Černými 
lesy pak pokračoval ve studiu na 
měšťanské škole, kterou dokončil 
v roce 1915 v Karlíně. Po dalším 
studiu, mj. na učitelském ústavu 
v Praze, se stal učitelem ve vyžlovské 
škole, a to až do nástupu na základní 
vojenskou službu v roce 1921. Krátce 
poté se přihlásil na Vojenskou aka-
demii v Hranicích, kterou absolvoval 
v roce 1923 a tím se služba vlasti stala 
definitivně jeho osudem.
Do historie vstoupil večer dne 
14.3.1939, kdy němečtí okupanti 
v Místku předčasně překročili hran-
ice již zmrzačeného Československa, 
aby předběhli Poláky, kteří si zde 
také chtěli urvat svůj díl. Posádka ve 
zdejších Czajankových kasárnách 
neměla o tomto německém postupu 
předem žádné zprávy, proto ihned 
zahájila energickou obranu kasáren 
a přilehlého okolí právě pod takticky 
precizním velením kapitána Pav-
líka. Tuto posádku tvořilo jen několik 
desítek vojáků, částečně úplných 
nováčků. Večerní boj proti mno-
honásobné přesile trval pouhých 40 
minut, během něhož Němci ztratili asi 

18 mužů. Na straně českých obránců 
padlýchnebylo přes to, že Němci v boji 
použili i protitankový kanón. Boj pak 
byl na obou stranách ututlán.
Za okupace se kpt. Pavlík ihned zapo-
jil do protiněmeckého odboje, kde 
spolupracoval s legendární skupinou 
odbojářů Tři králové (Mašín, Bala-
bán, Morávek) i parašutisty, kteří byli 
vysazováni do Protektorátu za účelem 
výzvědné činnosti. 4. září 1941 byl kpt. 
Pavlík po dramatické přestřelce zatčen 
gestapem. Po krutých výsleších, kdy se 
pokusil podřezat si žíly nabroušenou 
lžící, aby nemohl nikoho prozradit, byl 
deportován do Terezína a následně do 
koncentráku Mauthausen, kde byl 26. 
ledna 1943 v 16:31 h. zastřelen ranou 
do týla. Kpt. Karel Pavlík, povýšený 
na plukovníka in memoriam, má sym-
bolický hrob v Kostelci n. Černými 
Lesy a jistě by si zasloužil i pamětní 
desku na naší škole.
V dalších pokračováních si volně 
připomeneme např. legionáře gen-
erála Josefa Váňu, který dožil ve 
Vyžlovce, generála Jindřicha Jiřího 
Birulu, který nalezl místo posledního 
odpočinku na Aldašíně či generála 
Bedřicha Homolu.           

                                            M. Charvát

Problém, se kterým dnes bojují lesy, 
se objevil i před sto lety. Bekyně 
mniška zničila mnoho tisíců smrko-
vých stromů, dřevo bylo prodáno 
na pilu v Kostelci n. Č. lesy, ale 
i do ciziny. Historie se opakuje, 
dnešní kůrovcová kalamita ničí lesy 
stejným způsobem. Doufejme, že 
příroda si opět poradí. S čím se ještě 
potýkali obyvatelé v té době? Třeba 
onemocnění spálou, některé děti 
skončily v nemocnici, vyučování ve 
škole bylo úředně zastaveno. Krutá 
zima 1929 připravila lidem mnoho 
utrpení. Přesto pokračovala výstavba 
nových domů, hrálo se divadlo, kon-
aly se Husovy slavnosti, připravovala 
se elektrizace obce. V Jevanech byl 
postaven hotel Novotný, jehož slávu 
starší ročníky pamatují, dnes už 
bohužel nestojí.                              EM

DOBRÉ SKUTKY
Mnohokrát už bylo napsáno, že v tomto 
čase jsou srdce otevřená pro konání 
dobra, pomoci bližním. Nejinak tomu 
je i letos. I když už druhým rokem 
prožíváme pro nás novou situaci, stálá 
hrozba epidemie covid-19 se pode-
pisuje na životě a vztazích nás všech. 
Všichni vážíme svá jednání, rozhodu-
jeme se podle povahy i dalších faktorů 

a doufáme, že dobře. Už potřetí jsem 
oslovila paní ředitelku Domova seniorů 
v Olešce s tím, že bychom opět potěšili 
drobnými dárky klienty domova.
Opět se sešlo mnoho dárečků, 
kalendáře, kosmetika, někteří upekli 
perníčky. Všem dárcům moc děkujeme, 
velmi si toho vážíme a přejeme hodně 
zdraví v Novém roce.                        EM

V roce 1921 byl z iniciativy Spolku 
divadelních ochotníků ve Vyžlovce 
postaven na návsi pomník padlým ve 
světové válce (nejvyšší ve skupině 
pomníků). Zastupitelstvo obce v r. 1921 
se usneslo, že všechny výtěžky z akcí, 
sbírek, budou věnovány na stavbu pom-
níku, na část byla učiněna zápůjčka. 
Kámen pochází z lomu v Žernovce, 
celá stavba přišla na bratru 9 tisíc korun. 
Celkem 27 jmen, 27 mužů v mladém 
věku se již nikdy nevrátilo do rodné 
vsi. Projíždíte-li obcemi v Čechách i na 
Moravě, skoro v každé vsi takový pom-
ník najdete. Osudy některých padlých z 
Vyžlovky se nám v minulosti s kolegyní 
podařilo zmapovat. Tak jim věnujme 
alespoň vzpomínku.                          EM

VÝROČÍ
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CHODILI JSTE RÁDI DO ŠKOLY?
ŘEDITELKA ZŠ VYŽLOVKA POPISUJE ZAVEDENÉ ZVYKY A POSTUPY V MÍSTNÍ ŠKOLE

A jak se nám daří? I přes složitosti 
dnešní doby, se snažíme udržet 
chod školy v tradičním duchu. 
Myslíme, že se nám to daří. Učíme 
se podle školního vzdělávacího 
programu Škola nás baví. To je 
hlavní myšlenka všech, aby nás 
škola bavila. Kdo to zařídí? Každý 
je důležitý, každý se snaží, učitel, 
žák i rodič. Snažíme se žáky vtáh-
nout do svého vzdělávacího pro-
cesu a cílíme na takzvané měkké 
dovednosti. Ty základní, které 
rozvíjíme jsou: 1. Schopnost 
naslouchat - v pondělních ran-
ních kruzích, kde má žák pros-
tor se naladit na školu, na školní 
pravidla a režim; 2. Prezentovat 
své výsledky – je velmi důležitá 

zpětná vazba a průběžné hodno-
cení; 3.  Schopnost řešit problémy 
- zkoušet různé způsoby řešení; 4. 
Kreativní myšlení – nebát se být 
inovátor; 5. Pozitivní nastavení – 
pozitivně myslet a nebát se chyb; 
6. Cílevědomost – mít své cíle, 
plány a touhy; 7. Umět pracovat 
v týmu i samostatně. Tyto doved-
nosti trénujeme vědomě i nevědomě. 
Zároveň víme, že se žáci potřebují 
naučit stále komplexnějším doved-
nostem, aby dobře zvládali život v 
propojeném a nepřehledném světě, 
který se neustále mění a jeho budoucí 
podobu nikdo s jistotou nezná. Také 
probouzíme v dětech zájem o poznání 
sebe samých, aby věděly, co je jejich 
talent, co je baví, aby si uvědomily 

své potřeby, limity a nadání. K zapo-
jení žáků nám velmi pomáhají rodiče. 
Jsme s nimi v úzkém kontaktu a 
máme připravený systém spolupráce, 
který představujeme na začátku 
školního roku. Je pro nás důležitý 
proaktivní přístup, spolupráce při 
tripartitních schůzkách, při přípravě 
a realizaci různých akcí. Praxe nám 
ukázala, že se aktivněji žáci zapo-
jují do výuky, když má škola i učitel 
dobře definovaný cíl, který je smys-
luplný, rozumí mu a vědí, proč je to 
pro ně důležité. Někdy je opravdu 
náročné žáky motivovat, když jsou 
některé požadavky českého školství 
bez hlubšího smyslu, jenže ty se pak 
mohou objevit třeba u přijímání na 
gymnázium. -                          JP

Aby nám všem bylo společně ve 
škole dobře, dbáme na pozitivní so-
ciální klima. To zajišťujeme tak, že ve 
třídě pravidelně realizujeme třídnické 
hodiny. Ty jsou naplněny povídáním 
si o zážitcích z domova i ze školy, a 
poté se zaměřujeme i na diskuzi o 
různých aktuálních společenských 
tématech. Každé pondělí pravidelně, 
po testování, organizujeme společné 
shromáždění, kde je představen plán 
akcí na následující období, a tím je 
dána žákům možnost se do akcí zapo-
jovat a podílet se na nich. To vše a 
mnoho dalšího se nám osvědčuje a 
výsledkem je pak prostě to, že žáci i 
učitelé chodí do školy rádi.

MY CHODÍME RÁDI

V PŘÁTELSKÉM PROSTŘEDÍ RODINNÉHO TYPU
TŘÍDNÍ UČITELKA ELLENA DOLEJŠÍ PÍŠE O VYUČOVÁNÍ V NAŠÍ ZÁKLADCE

Základní škola Vyžlovka je jednou 
ze škol, kde děti i rodiče nalézají 
přátelské prostředí rodinného typu, 
otevřenou komunikaci, zpětnou vazbu 
a možnost diskuze a zapojování se do 
chodu školy. Možná se někdo zalekne 
malotřídního způsobu vzdělávání, 
ale na základě již pětiletého fun-
gování této školy, se prokázalo, 
že tento způsob je velmi přínosný 
a kladně hodnocený. Malotřídně 
probíhá výuka od 2.do 4.ročníku. 
První a pátá třída má vyšší privilegia 
samostatného vyučování, z důvodu 
důležitosti děti pečlivě připravit na 

další vzdělávání. Děti se vyučují 
nejen dle osnov pro daný ročník, 
ale zažívají také společné hodiny, 
kterými vzájemně propojují nejen so-
ciální vazby, spolupráci, znalosti, ale 
i respekt a toleranci.  Velký důraz je 
kladen na výuku angličtiny, se kterou 
se děti seznamují od první třídy. Hod-
iny anglického jazyka jsou vedeny 
převážně v angličtině, formou her, 
pohybu, prací s interaktivní tabulí, 
a také prací s učebnicí a pracovním 
sešitem. Od samého začátku chceme, 
aby se děti nebály mluvit a vyjadřovat 
se v cizím jazyce, proto k nám také 

jezdí rodilý mluvčí, se kterým děti 
zábavnou formou komunikují. Při 
komplexní výuce používáme nejen 
klasické metody vzdělávání, ale také 
zážitkové prostředky osvojování si 
látky, edukativní hry, pohyb, dis-
kuzi, týmové aktivity a legraci. O 
přestávkách chodíme ven, na naši 
zahradu, načerpat další energii. Děti 
vedeme k samostatnému uvažování, 
zodpovědnosti za svůj výkon, respek-
tu a spolupráci. Nyní máme i krásnou 
novou jídelnu s novým dodavatelem 
obědů za nižší ceny. Všichni se do 
školy těší, což je pro nás to nejcennější.
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SKV NIKDY NESPÍ
O ROZVOJI SPORTOVNÍHO AREÁLU

V našem areálu se pořád něco děje. Po 
nejnutnější rekonstrukci kabin a sociál-
ního zázemí se podařila výstavba oplo-
cení areálu a dále se podařilo realizovat 
hřiště s umělým povrchem a umělým 
osvětlením. To vše se však odehrálo 
v historii. Tento rok byla dokončena 
instalace závlahového systému hřiště, 
včetně záchytných nádrží na dešťovou 
vodu ze střechy budovy. To vše se 
podařilo realizovat díky dotačním 
titulům, vlastním prostředkům a 
podpoře obce. Mezi další významné 
počiny stavebního charakteru v areálu 
SKV určitě můžeme směle zařadit 
přípravné práce na zasakovací pásy 
a sběrné drény k podpoře záchytu 
dešťových srážek a úpravu tréninkové 
plochy před odrazovou zdí. V příštím 
roce se budeme snažit vybudovat malý 

motorický park, který bude sloužit 
hráčům pro vylepšení tréninkového 
procesu. V plánu jsou různé hrazdy, 
prolejzačky, sítě, závěsné pneuma-
tiky, houpačky, nestabilní podložky, 
šplhací prvky apod. V jarním období 
určitě při realizaci uvítáme šikovné 
ruce dobrovolníků. Vizí budoucnosti 
je realizace kurtu s jemným pískem 
pro beachfotbal, což by zcela jistě 
přispělo k dalšímu zatraktivnění našich 
tréninkových jednotek. Myslíme i 
na příznivce a rádi bychom vystavěli 
menší tribunku nebo místa k sezení 
ve svahu proti hlavní tribuně. Díky 
sponzorskému daru se snad na jaře 
v areálu objeví i stůl na teqball, což 
je ve své podstatě propojení fotbalu, 
nohejbalu a stolního tenisu. Pevně 
věříme, že si tato atrakce najde své zas-
tánce napříč našimi členy. Samozřejmě 
nemalé finance poputují i na nákup 
nových pomůcek, zejména balančních 
podložek, které mají v našem tréninko-
vém procesu v rámci kompenzačních 
cvičení důležitou roli. Tímto všem 
našim podporovatelům děkujeme za 
přízeň, bez vás bychom nemohli růst 
tímto tempem. Díky. Nezahálíme ani na 
poli dotačním a SKV se ve spolupráci 
s obcí uchází o několik dotačních titulů, 
z těch nejdůležitějších jmenujme pro-
jekt na rekonstrukci zázemí, přestavbu 
střídaček a branek na hlavním hřišti, 
tak, abychom vyhověli současným 
nařízením a areál byl důstojným sva-
tostánkem pro sportovní aktivity 
s odpovídajícím technickým zázemím.

UDÁLOSTI V KLUBU

Od posledního článku se samozřejmě 
změnilo mnohé. Díky Covid-19 byla 
jarní sezóna bez oficiálních soutěží a 
prostor v závěru jara dostalo alespoň 
trénování a pár přátelských zápasů. 
V letním období se uskutečnily druhé 
ročníky všesportovního a fotbalového 
kempu SK Vyžlovka za skvělé účasti 
několika desítek dětí a hráčů. Dále 

proběhlo v polovině srpna v Kozo-
jedech v hotelu Na Závisti nejprve 
soustředění žákovských kategorií a 
ke konci srpna poté přípravkových 
a předpřípravkových kategorií. 
Soustředění dorostu proběhlo na 
Polevsku. Aktuálně naše mládež čítá 
172 hráčů a hráček a využíváme hrací 
plochy na Vyžlovce, v Kozojedech, 
Nučicích, Jevanech a v Kostelci nad 
Černými lesy.  V září se několik našich 
hráčů zúčastnilo v rámci ZŠ Kost-
elec nad Černými lesy fotbalového 
turnaje v Kolíně pro 4.-5. třídy. Po 
kvalitní hře dokonce tento turnaj bez 
prohry naši odchovanci ve spolupráci 
s hráči SK Kostelec nad Černými lesy 
vyhráli. Další akcí pod hlavičkou ZŠ 
byl přespolní běh opět v Kolíně. Ani 
zde naše barvy nezklamaly. Odměnou 
bylo několik umístění na „bedně“. 
Skvělá reprezentace oddílu. Od 
poloviny srpna se rozeběhly krajské 
soutěže, kde se naši mladší a starší 
potkávají se soupeři jako Kutná Hora, 
Poděbrady, Mělník, Český Brod, 
Mnichovo Hradiště, Čelákovice, 
Football Talent Academy apod. Kdo 
by si myslel, že malá víska bude hrát 
v souboji s velkými městy druhé hou-
sle, tak by rozhodně prohloupil. Starší 
žáci jsou aktuálně druzí s bilancí 13 

výher 0 remíz a 0 proher při skóre 
96:8 a mladší kolegové druzí s bilancí 
13 výher 0 remíz a 1 prohra při skóre 
137:22. V dorosteneckých kategorií 
došlo k navázání spolupráce s týmem 
SK Český Brod a mladší i starší 
dorostenci nastupují pod společnou 
hlavičkou rovněž v krajských soutěží, 
kde se pohybují ve středu tabulky. 
Přípravkové kategorie hrají každý 
týden své zápasy a pomalu pilují 
své umění a je radost se koukat na 
jejich pokroky. Předpřípravkové kat-
egorie se soustředí na radost ze hry 
a velkým zážitkem je první možnost 
se obléknout do dresu a reprezento-
vat klub. Do naší fotbalové mozaiky 
zbývá doplnit ještě tým mužů, který 
hraje také krajskou soutěž, konkrétně 
I.B třídu, a v současné době se po-
hybuje v klidném středu tabulky. Co 
se týče výhledu do dalšího období, 
tak si všichni přejeme, aby spor-
tující mládež nebyla zase v pozici 
obětovaných. Doufejme, že našim 
dětem bude umožněno se hýbat, spor-
tovat, zažívat výhry i prohry, emoce 
a to vše sdílet i v kolektivu a rodině 
SK Vyžlovka. Závěrem si dovolujeme 
všem čtenářům popřát hlavně zdraví a 
spokojenost v roce 2022.
                    Martin Zeman, SK Vyžlovka.

ŽELEZNÝ MUŽ DVACET DVA A PŮL
Je sobota 24. července 2021 na ob-
zoru se rýsuje sluneční koláč, který 
zvěstuje, že bude další teplý letní 
den. V ulici Na Bělidle se objevují 
první skupinky, které pomalu míří na 
Vyžlovské koupaliště, protentokrát s 
trochu jinými ambicemi než v běžné 
letní dny. Slunečníky, šnorchly a nafu-
kovací matrace nahrazují plavecké 
brýle, kola a běžecké boty – triat-
lonový závod Železný muž právě star-
tuje. Vzpomínka na léto a den plný 
sportovního zápolení jistě poslouží 
jako ta správná vzpruha pro každého, 
jemuž krátké dny a nízké teploty nas-
távající zimy pijí krev. Aktuálně jsme 
zhruba na půli cesty mezi ročníkem 
2021 a ročníkem 2022, napůl tedy 
rozdělíme i tento článek.
2021 – Krásný závod a vzpomínka 
na kamaráda
V letošním roce dorazilo své výkony 
poměřit přes 200 závodníků všech 
generací. Závodní den vždy začíná 
závody pro nejmenší, letos ročníky 
2011-2019. Na trati vytyčené přímo 
v areálu koupaliště se vystřídal re-
kordní počet dětí. Když k ranním 

se tak trvalou vzpomínkou na Radka 
„Pánka“ Janečka. Radek byl jed-
ním z organizátorů závodu, bývalým 
hráčem a funkcionářem SK Vyžlovka 
a především skvělým člověkem, který 
spoustě z nás chybí.
2022 – Osvědčený termín a nová 
trasa pro eliťáky
Termín závodu se uskuteční v 
osvědčeném termínu, který lze 
charakterizovat jako předposlední 
červencovou sobotu. Tentokrát tedy 
půjde o 23. červenec 2022. Registrace 
do závodu bude tradičně spuštěna v 
průběhu jara. Počítá se, že akce bude 
v podobném rozsahu jako v roce 2021, 
zásadnější proměnou by však měla 
projít trasa ELITE. V nové podobě 
bude eliťáky čekat terénnější trasa než 
tomu bylo doposud při zachování ste-
jných vzdáleností. V případě, že chcete 
do roku 2022 vyběhnout tím správným 
způsobem, pojďte s námi založit novou 
tradici – Novoroční výběh Železných 
Vyžlováků. Sraz: 1. ledna 2022 ve 
14:00 u kapličky na Vyžlovské návsi. 
Více informací: www.facebook.com/
triatlon.vyzlovka.                               JF

závodům přidáme i závod pro ročníky 
2007-2010, jednalo se o 57 nadějných 
běžců/duatlonistů, popřípadě rovnou 
triatlonistů. Hlavní závod byl pak ve 
znamení velké konkurence, k čemuž 
nejspíše přispělo zařazení závodu na 
termínovou listinu Triatlonové fed-
erace. Výsledky atraktivního závodu 
se dají dohledat na stránkách akce, 

přece jen to s odstupem několika 
měsíců není to nejpodstatnější, a proto 
vás chceme spravit o jiné záležitosti, 
které budou provázet závod i v 
dalších letech. Samostatně jsou totiž 
při závodě vyhlašovány výsledky 
vyžlovských závodníků a členů SK 
Vyžlovka. Letos poprvé nesla tato 
kategorie název Železný Pánek a stala 
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KAREL AUGUSTAÍ byl známý český herec (1935 - 1998). Kromě di-
vadel vystupoval i ve filmech, kde ztvárnil 150 rolí... Všichni dobří 
rodáci, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Dívka na koštěti, Konec vodníků 
v Čechách,  Kamarád do deště. Syn Karel z klipu žije na Vyžlovce.  

JAK SE TOČIL VYŽLOVSKÝJEŽÍŠEK

Ono “budiž světlo” se nakonec 
ukázalo jako téměř nemořný úkon. 
Stromeček na návsi se rozsvěcí au-
tomaticky na fotobuňku při setmění. 
Takže nafilmovat moment, kdy se ze 
tmy stane světlo, bylo komplikované. 
Řemeslník, co měl na starosti tuto věc, 
nebral telefon, a tak  se stromeček napo-
jil na hotel Praha a rozsvěcel ručně.
Hlavní roli hrál Karel Augusta, jinak 

syn známého herce stejného jména.
I když má klip neelé tři minuty, 
natočilo se během dvaceti frekvencí 
(dvacet odpolední) mnoho materiálu.
Nepřítelem bylo počasí, chvíli 
sníh, chvíli ne. A i lidé... v záběrech 
směl být jen jediný člověk - Karel. 
Zkuste zařídit liduprázdnou ves.
Video Oleg Homola, hudba i text 
Matěj Homola, kapela Los Homolos.

LOS HOMOLOS A KOLEDY A COVID
Už po druhé byl kvůli covidu 
zrušen vánoční koncert na návsi na 
Vyžlovce. A už po druhé tak hráli Los 
Homolos internetově (viz foto).
Co je to za kapelu?
Vznikla na Vyžlovce v roce 2008, kdy 
se dali dohromady čtyři zdejší muzi-
kanti, Borůvka z kapely Le pneuma-

tiq, Fredrik z kapely Mínus sto dvacet 
tři minut, dále Oleg Homola z kapely 
Modrovous a jeho syn Matěj Homola 
z kapely Wohnout.
Koledy patří do jejich už tradičního 
repertoáru, nicméně jinak hrají své 
autorské písně. Jsou švihnuté rockem, 
punkem, jazzem a drum and base.

Bylo mnoho nápadů jak pojmout 
klip k písničce  Los Homolos 
“Vyžlovský Ježíšek” (ta vznikla už 
v roce 2013).
Bude v tom hrát celá vesnice? Po 
několika týdnech diskuzí zvítězila 
poněkud výstřední myšlenka. 
Bude to klip jednoho herce. Bude 
hrát elektrikáře, který za sebou 
vláčí kotouč s kabelem zapojeným 
do zásuvky u něho doma.
Jde s tím kabelem liduprázdnou 
vesnicí, sám voják v poli.
Divák neví proč a nač.
Cestou míjí známé ikony,  jako 
je socha vodníka, stavidlo na 
vyžlováku a tak...
A nakonec budiž světlo.
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POPLATKY ZA ODPADYOd roku 2022 vstoupí v účinnost 
nový zákon o odpadech č. 541/2020 
Sb. a novela zákona o místních pop-
latcích č. 565/1990 Sb. Tyto úpravy 
přinesly řadu zásadních změn, které 
obcím předepisují, jakým způsobem 
lze občanům účtovat poplatky za svoz 
a likvidaci odpadů vč. maximálních 
částek. 
Zákony byly schváleny na samém 
konci roku 2020. Jedná se o zákony 
nepříliš dobré, značně komplikované, 
nereflektující praktické zkušenosti 
a potřeby obcí. Zákony, mimo jiné, 
stanovují řadu obtížně splnitelných 
cílů, které se týkají míry recyklace 
odpadů. Např. již v roce 2025 má míra 
třídění dosahovat 60%, v roce 2030 
65% a v roce 2035 70%. Současná 
míra třídění ve Vyžlovce je poměrně 
vysoká – 51%, přičemž je studiemi 
ověřeno, že i při přijetí nejlepších (a 
nákladných) opatření (door to door pro 
tříděné odpady) obce dokáží zvednout 
procento recyklace již jen o nějakých 
8 – 10%. Další omezení odpadů už by 
se muselo proběhnout dramatickým 
omezením spotřeby běžných výrobků 
u každého občana nebo naprostou 
změnou systému současných doda-
vatelsko odběratelských vztahů, což 

nemovitost k rekreaci a bydlení i ne-
obývanou. Naopak pro obec se jedná 
o další navýšení administrativní zátěže. 
Veškeré podrobnosti jsou již 
zveřejněny na webu obce a vývěskách.
                                                   M. Charvát

obce nemohou ovlivnit. Přesto za 
nedodržení kvót mohou být citelně 
finančně penalizovány. Dalším prob-
lémem je nastavení pevných cen, 
které mohou obce za odpady občanům 
účtovat. Tyto ceny již nyní nedovolují 
pokrytí všech nákladů spojených s od-
pady a obce budou citelně doplácet 
ze svých rozpočtů a peníze tak budou 
jinde chybět. Nemluvě o nemožnosti 
jakkoli reagovat na dramatické eko-
nomické změny, jaké prožíváme 
v těchto časech. Samozřejmě také 
každým dalším rokem narůstají zákon-
né „ekologické“ poplatky za uložení 
každé tuny odpadu na skládkách. Není 
pochyb o tom, že zelená politika EU a 
našeho MŽP se zcela nedotýká reality. 
Nikdo nezpochybňuje nutnost ekolog-
ických opatření všeho druhu. Avšak zde 
lze konstatovat, že se jedná o politiku 
krajně nepromyšlenou. Již nyní se pro-
to začíná hovořit o tom, že tuto novou 
legislativu bude nutno novelizovat, což 
mluví samo za sebe. Naše obec se na 
daném procesu bude aktivně podílet 
prostřednictvím příslušných svazových 
organizací.

Naše obec, ze zákonem nabízených 
možností, vybrala a od 1. 1. 2022 zavádí 
nový Poplatek za odkládání odpadu 
z nemovité věci – poplatek za množství 
skutečně vyprodukovaného odpadu 
na základě hmotnosti. Pro obec naší 
velikosti a struktury obyvatel se jedná 
zřejmě o relativně nejspravedlivější 
řešení.  Poplatky budou účtovány 
formou fixních záloh a variabilních 
doplatků. Směsný odpad se nyní bude 
vyvážet pro všechny pouze 1x za 14 
dnů od 1. 2. 2022. Občané mohou mít 
libovolný počet nahlášených popelnic a 
budou doplácet podle skutečné hmot-
nosti. Pro většinu občanů se bude jed-
nat o minimální změnu, kdo však ještě 
topí uhlím, bude si muset pořídit nádo-
by navíc a zaplatí skutečnou hmotnost 
popelu. Naopak nejvíce si pomohou 
chataři, kteří přispějí do společného 
systému nejméně.
Pro občany nastane nově povinnost 
přihlásit se během ledna 2022 do to-
hoto systému jako poplatník resp. 
plátce. Není zde podstatné přihlášení 
k trvalému pobytu, ale zda v obci 
poplatník skutečně žije nebo vlastní 
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OBECNÍ HROBKA
Určitě již mnozí zaznamenali na 
hřbitově nově postavenou hrobku 
s obecním znakem. Ne, zastupitelé se 
nezbláznili a nepostavili si pro sebe 
místo posledního odpočinku. Povin-
nost obci ukládá zákon o pohřebnictví, 
z finančních důvodů se stavba od-
kládala. Peníze se musely nakonec 
v rozpočtu najít. A ptáte se proč 
existenci hrobky máme v zákoně? 
Inu proto, že když na katastru obce 
zemře člověk, který nemá příbuzné 
musí obec vypravit pohřeb. Doslova 
je stanovena povinnost obcí zajistit 
pohřbení, pokud nikdo jiný ve lhůtě 
96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení 
nesjednal. Ještě složitější situace nas-
tane, když zemřelý není identifiko-

ván. Pak nemůže ani dojít ke kremaci 
a ostatky se musí uložit do hrobu 
pro případnou budoucí identifikaci. 
Jen pro zajímavost, v minulosti již 
k „obecnímu pohřbu“ došlo. A ještě 
jedna novinka na hřbitově, v nejbližší 
době také proběhne očíslování 
hrobových míst.                               EM 

Nová veřejná budova na Vyžlovce? 
To se musí oslavit! Bohužel současná 
situace a nutná míra zodpovědnosti 
nám zatím nedovolila provést 
slavnostní otevření pro veřejnost. 
Jakmile se však situace uklidní jistě 
budete k této příležitosti všichni poz-
váni. Ano, píše se o nové jídelně, 
která je přístavbou místní školy. 
V době, kdy jsme zakládali školu na 
Vyžlovce, byl hlavní cíl zrekonstruo-
vat budovu bývalé školy a co nejdříve 
zahájit vyučování. Podařila se tehdy 
vyjednat možnost zajištění školního 
stravování v sále Hotelu Praha jak 
s jeho majitelem, tak s úřady. Věděli 
jsme, že toto řešení je dočasné, ale 
všechno má svůj čas. Kdybychom 
chtěli vše najednou, nejspíš by 

nevzniklo nic. Na podzim roku 2019 
se začal připravovat projekt školní 
jídelny. Cílem bylo umístit jídelnu na 
pozemek u školy. Byla představa o 
hmotovém a prostorovém uspořádání 
a ta nakonec vedla k volbě stavební 
konstrukce na bázi dřeva. Žádost o 
dotaci s potřebnými dokumenty jsme 
měli pohromadě doslova za minutu 
dvanáct. Hodnocení žádostí proběhlo 
v nejisté a těžké době 1. vlny cov-
idu. Výsledky byly zveřejněny až v 
létě 2020. Uspěli jsme a na stavbu 
jídelny s celkovým rozpočtem cca 
15 mil Kč Obec získala dotaci 90%. 
Stavělo se v dobách nouzových stavů 
a rostoucích cen materiálu. Vše dobře 
dopadlo a žáci poprvé usedli ke svým 
obědům v nové jídelně dne 8. 11. HP

V obecním lese ve svazích nad 
Vyžlovským rybníkem bylo nutné 
v důsledku kůrovcové kalamity postupně 
vykácet a zpracovat dřevní hmotu na ploše 
několika hektarů. Jednalo se o monokul-
turní smrkové porosty, které padly za oběť 
lýkožroutu smrkovému. Zastupitelstvo 
obce plánuje v dohledné době výsadbu 
nového různodruhového lesa, který by 
lépe odolával případné budoucí invazi 
kůrovce. Rádi bychom zapojili do akce i 
místní občany. Procházky ve vlastnoručně 
vysázeném lese budou určitě stát za tu ná-
mahu. O termínu budeme samozřejmě s 
předstihem informovat.                    MZ

LÝKOŽROUT ŘÁDÍ
Navzdory všeobecnému zdražování a 
rostoucím cenám energií se v součtu 
cena vodného a stočného pro rok 2022 
nezmění. Kalkulace cen vodného a 
stočného vychází z finančního mod-
elu, který je součástí koncesní smlouvy 
uzavřené mezi provozovatelem a obcí 
Vyžlovka. Zatímco v případě spotřeby 
vody v roce 2021 jsme se přiblížili k mod-
elovým předpokladům, v případě odpadní 
vody došlo k výraznějšímu překročení 
předpokládaného množství. Jak cena vod-
ného klesla, tak stoupla cena stočného. Tak 
tedy pro rok 2022 vodné 46,24 Kč/m3, 
stočné 42,05 Kč/m3 + 10 % DPH.         HP

VODNÉ A STOČNÉ
Zastupitelstvo obce Vyžlovka děkuje 
zaměstnancům a brigádníkům za je-
jich letošní práci. Davidovi a Pavlovi 
Doležalovým za údržbu ploch v obci 
a práci s odpady, brigádníkům Jardovi 
Tejnskému, Květě Hrabové, Janě Ko-
pecké, Vendule Kimlové, Heleně Papu-
gové, Janě Šťastné a Miloslavě Chlád-
kové za sezónní obsluhu koupaliště, 
Zuzaně Minaříkové za úklid ve škole a 
v neposlední řadě paní Evě Menšíkové 
za vzorné a dlouhodobě bezchybné ve-
dení úředních procesů a účetnictví obce. 
A také všem ostatním, kteří přiložili ruku 
k dílu.                                                   MCh

PODĚKOVÁNÍ
Bohužel musíme konstatovat, že 
se zvyšuje počet ohlášených případů 
obtěžování či napadení velkým psem 
v naší obci a okolí. A nejedná se o žádné 
„hysterické“ reakce postižených. Proto 
děkujeme všem ukázněným majitelům 
psů, že mají svá zvířata vždy bezpečně 
pod kontrolou. Nenechávají je 
obtěžovat kolemjdoucí, zejména malé 
děti se slovy „on/ona vám nic neudělá“. 
Nevyvolávají zbytečné konflikty a jsou 
si vědomi plné odpovědnosti za činy 
svých čtyřnohých svěřenců. Děkujeme, 
že si všichni po svých psech odklízejí 
nadělané exkrementy.                         MCh

ACH TI PSI…

VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS
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Realitní agenti, patrně, propagují 
Vyžlovku jako nějaké Beverly Hills. 
Jako „obec dynamického růstu“ ze-
jména pro mladé rodiny a službami 

srovnatelnými s bohatou metropolí. 
Alespoň dle častých reakcí nově se 
přistěhovavších, snad nepříliš zkla-
maných, občanů. Přibližme si proto 
reálné možnosti a práci současného 
zastupitelstva. Vyžlovka je běžná 
středočeská obec s reálným příjmem 
do 10 mil. Kč ze státního rozpočtu bez 
dalších významnějších zdrojů. Z uve-
dených prostředků se nám ovšem daří 
pokrýt nejen nutné (a stále rostoucí) 
výdaje, ale díky velmi dobré schopnosti 
čerpat dotace i velké investice. To vše 
bez nutnosti zadlužování! 
Při plánování rozvoje musíme zvažovat 
řadu kritérií. Zejména zdroje a kapacitu 
území. Obec je na kritické hranici ka-
pacity zdrojů pitné vody, téměř bez 
možnosti je nyní zásadně navýšit. Přes 
milionové investice do rekonstrukce 
a dostavby kanalizace se i tato infras-
truktura dotýká svých limitů (dotační 
podmínky a rozpočet obce neumožnily 
zásadní navýšení kapacity nad stávající 
stav). Obec také nechce více přispívat 
k obrovské a v praxi skoro neřešitelné 
dopravní zátěži našeho regionu. Nedáv-
no schválený územní plán proto počítá 
již jen s naprosto minimálním staveb-
ním rozvojem. 
Demografický výhled ukazuje, že náš 
region je relativně mladý. Obec mu-
sela nedávno akutně vyřešit značně 
neutěšenou školskou situaci v kraji 
nákladným a organizačně náročným 
otevřením vlastní málotřídní školy. 
Boom porodnosti i mládnutí je však za 
námi. A proto nesmíme ztrácet ze zřetele 
potřeby ostatních generací občanů. 
Jednáme, zatím bohužel neúspěšně, 
např. o možnosti zavedení „senior 
taxi“ pro starší obyvatele. Sjednali 
jsme a platíme nadstandardní dopravní 

obslužnost čtyřmi linkami hromadné 
dopravy. Nepřímo dotujeme exist-
enci malého obchodu se smíšeným 
zbožím. Obec také zahájila průzkum 
možností zajištění preventivní 
bezpečnosti v obci pomocí městské 
policie některého z nejbližších měst. 
Ideálně Kostelce, kde však mají 
problém sehnat potřebného strážníka 
navíc. V pozadí nezůstává podpora 
sportu, kultury či zlepšování údržby 
veřejných ploch.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že 
zastupitelstvo se bude snažit nadále 
prohlubovat spíše kroky vedoucí ke 
zvýšení kvality života v obci, nikoli 
exploataci území či růst počtu nových 
kapacit k bydlení.                 M. Charvát

VYHODNOCENÍ DOPRAVNÍ ANKETY
S určitým zpožděním, které bylo 
dáno objektivními okolnostmi, nyní 
předkládáme vyhodnocení dopravní an-
kety vyhlášené v letošním červnu. Na an-
ketu přišlo 17 odpovědí. Všem, kteří zaslali 
své podněty, velmi děkujeme. Nutno říci, 
že všechny obdržené odpovědi se týkají 
problémů, které obec vnímá a většinu se již 
snaží řešit. Obec má, samozřejmě, možnost 
dopravní situaci na svém území ovlivňovat. 
Ovšem pouze v rámci svých nevelkých 
finančních možností a pouze ve spolupráci 
s nadřízenými orgány jako je Odbor dopra-
vy v Říčanech a příslušný odbor policie ČR 
v Kolíně. Dále do hry vstupuje také Krajská 
správa údržby silnic v případě ul. Jevanská a 
Na Staré Cestě nebo Ředitelství silnic a dál-
nic, Středočeský kraj i Ministerstvo dopravy 
v případě ul. Pražská. Řešení problémů se 
všemi zmíněnými institucemi spotřebovává 
značné množství energie a občas naráží na 
různou míru neochoty řešit naše návrhy, ať 
už jsou důvody jakékoli. V roce 2022 se 
však hodláme dopravní situaci ve Vyžlovce 
věnovat se zvýšenou intenzitou.
Nyní k samotné anketě. Problémy a 
odpovědi jsou řazeny sestupně dle 
závažnosti, jak vyplynuly z ankety.
Nedodržování rychlosti v obci: Pomineme-
li specifickou situaci na ul. Pražské nebo 
Jevanské, vyplývá z ankety, že uvnitř obce 
nedodržují rychlost zejména sami místní 
občané. Například ve Skalské ul. či Na 
Staré Cestě. Zde můžeme apelovat pouze na 
jejich slušnost. Plošná omezení apod. nebu-
dou neslušní řidiči respektovat, ať budou 
jakákoli. Zvážíme místní návrhy retardérů. 
Ty však nejsou samospásné a působí jiné 
problémy (např. zvýšení hlučnosti v místě 
průjezdu, poškozování vandalismem apod.).
Ul. Pražská: Od jara probíhají s MěÚ 
Říčany jednání o umístění radarových 
obousměrných měřičů vč. detekce rychlosti 
motocyklů. Měly by být realizovány snad 
již příští rok. Dále postižené obce jednají 
o zpoplatnění této silnice pro nákladní do-
pravu a naším, bohužel zatím jen zbožným 
přáním, je vrátit tuto silnici opět do kategorie 
silnic II. třídy, kde se historicky nacházela. 
To by mělo významný vliv na možnost 
lépe zde omezovat provoz. Řešení stavbou 
obchvatů, ačkoli jsou dány již mnoho let 

v územních plánech, je zřejmě prakticky 
nerealizovatelné. Rozhodně tedy ne 
v dohledné době.
 Ul. Na Staré Cestě a Březinky: Ano, celé 
oblasti je třeba dát nové dopravně tech-
nické řešení, omezení rychlostí, řešení 
přednosti v jízdě, omezení nebo zákaz 
nákladní dopravy atd. Vzhledem 
k dosavadním zkušenostem očekáváme 
v jednání s danými úřady určitý odpor, 
hodláme však jednat s maximálním 
argumentačním nasazením v němž nám 
mohou pomoci i výsledky této ankety.
Chodníky na Jevanské a Na Staré cestě: 
Nejvíce všechny pálí chodník od školy 
směrem nahoru až k zastávkám bus 382, 
poté od návsi po Jevanské ul. směrem k hrá-
zi Vyžlovského rybníku. V neposlední řadě 

dodělání chodníků Na Staré Cestě. Obec 
hodlá v příštím roce nechat vypracovat studii 
možnosti stavby těchto chodníků. Již v mi-
nulosti jsme se problémem zabývali a zjis-
tili, že ve všech případech bude nutno vyřešit 
řadu značně obtížných technických a majet-
koprávních problémů. Mnohde na trase se 
totiž chodník s předepsanými parametry 
téměř nedá postavit. Na tyto otázky by však 
měla odpovědět zmíněná studie. Dalším 

problémem pak bude zajištění dostatečných 
finančních prostředků, neboť zde by se 
jednalo hrubým odhadem o jistě více než 25 
mil. Kč (před současným zdražováním) a 
ačkoli je obec v čerpání dotací dosti úspěšná, 
jsou již náznaky, že spoluúčast na dotacích 
se pro obce významně zvýší, zatímco 
příjmy obcí nikoli.
Technický stav vozovek: Je opět řešen 
v rámci možností obce. Rekonstrukce 
celých úseků místních komunikací např. 
s nevhodným spádem je mimo naše reálné 
možnosti. Obec monitoruje stav a nechává 
průběžně opravovat výtluky. Dešťová 
kanalizace má také svá léta a je průběžně 
čištěna. V některých úsecích se nevyhneme 
větším opravám, opět v rámci možností 
rozpočtu obce. Propadliny po stavbě kanali-

zace jsou řešeny průběžně v rámci záruky na 
tyto stavby.  
Parkování vozidel a náklaďáků v ulicích: 
Problémem se budeme zabývat a zvážíme 
rozumné, třeba i plošné, řešení. 
Zimní údržba: Nebyla sice v anketě 
zmíněna, avšak obec letos posílí údržbu o 
plošný posyp štěrkem, který se minulou 
zimu osvědčil.
                                                          M.  Charvát

o rozvoji
Pociťuji jako určitý dluh, že jsme v minulém čísle zpravodaje opominuli místní knihovnu a paní knihovnici. 
Každou středu, málokdy vynechá, je k dispozici čtenářům malým i velkým. S každým vlídně pohovoří, poradí. 
O knihovnu se paní Romana Marenčáková stará příkladně. Objednává knižní novinky, spolupracuje s ostatními 
knihovnami. Dokonce nemá žádné zvláštní požadavky na zvýšení rozpočtu, což jako správce rozpočtu „oceňuji“. 
A ještě jednu zásluhu jí musíme připsat, totiž péči o kapličku na návsi. Celá její rodina se odnepaměti o kapličku 
starala a zcela nezištně. Děkujeme paní knihovnici za péči o knihovnu a kapličku, přejeme dobré čtenáře, kteří 
v pořádku a včas vracejí vypůjčené knihy. Jen pro zajímavost, knihovna byla zřízena téměř před 100 lety trans-
formací knihovny hasičské, knihovníkem se stal Josef Navrátil a uvedl ji do bezvadného stavu.                             EM

VLÁDKYNĚ KNIHOVNY A PÉČE O KAPLIČKU
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Pf 2022

• 9 let praxe
• 140 zobchodovaných zakázek
• prodej vaší nemovitosti za nejvyšší cenu
• odhad nemovitosti zdarma
• dědická řízení

Ať vám v novém roce vše vychází,
duši ani srdci nic neschází.

Hodně zdraví přeje

                    Jana Šmídová Reality
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Každý pes a kočka JSOU JEDINEČNÍ, 
proto tu jsou ŠVÉDSKÁ 

KRMIVA 

Husse 

na míru

PŘESVĚDČTE 
SE O TOM

SAMI

více na
www.husse.cz

infolinka

777 773 900

SHOWROOM: 
Černokostelecká 27/50 Říčany 

Telefon: 724 920 313

Často jste se na nás obraceli se stížností na neuspokojivý stav dřevěné 
lávky nad přelivem rybníku Nohavička. Často jsme se snažili situaci řešit 
s majitelem rybníku Nohavička, tedy ČZU ŠLP v Kostelci, který zajis-
til několikrát drobné opravy původní lávky s příslibem, že v příhodné 
době bude na místě nová pěkná lávka. Sami víme, že lávka slouží hlavně 
Vyžlovákům a proto jsme se snažili ve věci nabídnout majiteli rybníku 
svou účast a pomoc. Nejschůdnější nakonec byla cesta uzavření smlouvy 
o bezúplatném a dlouhodobém pronájmu části pozemku s jeho majitelem 
a vybudování nové lávky na náklady obce. Lávka je dlouhá šest metrů má 
nosnou ocelovou konstrukci s antikorozní ochranou a dřevěnou podestu 
s dřevěným zábradlím. Tak vzhůru na vycházku a přesvědčte se sami.  
                                                                                                                 HP

LÁVKA KONEČNĚ V POŘÁDKU!


