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SLOVO STAROSTY

Vážení občané a přátelé naší obce!

Zdravím Vás na samém začátku jara, při příležitosti dalšího vydání obecního časopisu. 
V současné době panuje v prostředí vedení obce značný neklid v souvislosti s očeká-
váním výsledků o přiznání dotací, o které obec v nedávné minulosti žádala. Jedná se 
o žádost na výstavbu vodovodu a kanalizace na konci ulice Jevanské, v ulici Pod Obcí 
a ve zbytku ulice K Pařezu. Dále jsme v očekávání rozhodnutí o přiznání dotace na re-
konstrukci a adaptaci budovy ZŠ Vyžlovka a obecního úřadu, kde některé důležité sta-
vební konstrukce jsou nyní v havarijním stavu a získaná dotace by nám tak pomohla 
udržet obecní majetek v řádném stavu spolu se zajištěním povinné školní na území naší 
obce. Zázemí SK Vyžlovka na tom po technické stránce není o nic lépe a i zde po loň-
ském neúspěchu byla koncem ledna tohoto roku opakovaně podána žádost o finanční 
podporu na rekonstrukci. Mezi stále připravované akce patří hlavně projekt dokončení 
kanalizace v obci a intenzifikace ČOV, kde se již řada majetkoprávních vztahů podařila 
vyřešit a nyní se už delší dobu snažíme překonat odmítnutí tohoto záměru vlastníkem 
jedné z dotčených nemovitostí. Připravujeme také rozšíření veřejného osvětlení v Březin-
kách a průběžně je prováděna generální údržba stávajícího veřejného osvětlení, které je 
v zoufalém technickém stavu.  Časté téma jednání zastupitelstva je stále problematický 
stav v prostoru drůbežárny, který následně způsobuje neúnosné znečištění svého okolí. 
Podaří-li se přinutit provozovatele zamezit vzniku znečištění na jednom místě, problém 
vznikne na jiném a kompetentní orgány konají s roční latencí. S tímto stavem nejsme roz-
hodně smířeni a bojujeme dál. Je zřejmé, že starostí není málo. Ba naopak přibývají, na-
příklad v souvislosti s uzavřením Staré cesty z důvodu realizace developerského projektu 
v oblasti Na Splachu, díky kterému se nyní komplikuje přístup občanů k jejich domovům 
v Březinkách. Snad se právě oni brzy dočkají chodníku, který má vzniknout souběžně 
s částí silnice Na Staré cestě. Chtěl bych připomenout, že více informací je možné dohle-
dat na internetových stránkách obce, kam se snažíme umisťovat vše, čím se zastupitel-
stvo zabývá, co se týká občanů a obce samotné. Obecní zastupitelstvo v nedávné době 

nečekaně opustil a na svou veřej-
nou funkci rezignoval pan Stani-
slav Hrnčíř, kterého po jeho odcho-
du nahradila paní Lucie Strnadová, 
dle výsledků voleb první náhradník 
za související volební stranu. 
Na závěr bych jménem celého 
obecního zastupitelstva popřál 
všem veselé Velikonoce, bohatou 
pomlázku a těším se na setkání 
s Vámi na některé z kulturních 
nebo dobročinných akcí v nastáva-
jícím jarním období.       

Jan Pelikán, starosta obce
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Ještě jednou se vrátíme na výstavu  Vyžlovka 
– historie a současnost – 2. světová válka, kte-
rá se konala 12. září 2015 v zasedací místnosti 
obecního úřadu. 

Protože se blíží další výročí konce 2. světové 
války, zavzpomínáme spolu s kronikou Vyžlov-
ky a pamětníky na události z května 1945.

Události 6. května 1945 
a příběh Jaroslava Budského 

V neděli dne 6. května 1945 v dopoledních 
hodinách procházela naší obcí německá vojen-
ská hlídka. Při příchodu před dům p. Vidrmana 
spatřila před domem p. Čadka skupinu debatu-
jících občanů. Jelikož na výzvu německé hlíd-
ky „stát“ (Halt!) nebylo uposlechnuto, hlídka 
vystřelila, přičemž jednou střelou byl zasažen 
zednický mistr Řeháček Václav, kterému byla 
prostřelena pravá ruka v předloktí a který po 
zásahu zůstal ležeti na místě. Hlídka při pří-
chodu k raněnému, provedla u něho nejprve 
důkladnou osobní prohlídku. Jelikož nebylo nic 
závadného, hlavně zbraně nalezeny žádné, byl 
p. Řeháček provizorně hlídkou ošetřen a pak 
na ručním vozíku p. Jaroslavem Kolínským 
odvezen do hotelu Novotný, kde po řádném 
ošetření vojenským německým lékařem byl pro-
puštěn domů.

Zatímco dva členové hlídky se zabývali ra-
něným p. Řeháčkem, přijel na kole – směr od 
Kozojed – občan Jaroslav Budský. Byl hlídkou 
zadržen a rovněž ihned podroben kapesní pro-
hlídce. Jelikož udržoval tajně spojení Vyžlovky 
s okolními obcemi a byl vyzbrojen revolverem, 
který byl u něho touto hlídkou nalezen. Byl na 
místě hlídkou nemilosrdně a surově ztýrán a se 
spoutanýma a na zádech svázanýma rukama 
odveden do Jevan na německé vojenské velitel-
ství, které bylo v hotelu Wagner...

Odpoledne byl na Vyžlovce postřelen par-
tyzán Helebrant a zadrženi členové pořádkové 
hlídky Jaroslav Pokorný, František Pokorný, Alois 
Bohata a J. Dvořák. Všechny autem odvezli do 
hotelu Wagner, kde k nim připojili i dopoledne 
zatčeného J. Budského.

…Auto pak odjelo z Jevan do Kostelce nad 
Černými lesy, kde v budově střední školy (dneš-

Z HISTORIE VYŽLOVKY – POKRAČOVÁNÍ

ní základní škola) bylo toho času vyšší vojenské 
velitelství, které převzalo všech šest zatčených 
a umístilo je v jedné ze sklepních místností, kte-
rou uzamkli.

K raněnému partyzánu Helebrantovi, který 
silně krvácel, dostavil se MUDr. Josef Havlíček, 
lékař z Kostelce, který přinesl prádlo a raněného 
ošetřil.

Druhého dne, tj. 7. května v dopoledních 
hodinách dostavil se do místnosti k zatčeným 
německý voják, který oznámil, že členové po-
řádkové služby budou propuštěni a odvezeni 
domů. „A tito dva!“ - ukázav při tom na raně-
ného partyzána a Jar. Budského - „zde ještě 
zůstanou.“ 

 A tak Jar. Pokorný, Frant. Pokorný, Alois Bo-
hata a J. Dvořák byli nákladním autem doprave-
ni do Vyžlovky a propuštěni domů.

Ve vazbě zůstavší partyzán Helebrant a Jar. 
Budský zmizeli od této doby bez jakékoliv stopy 
a i později zahájené pátrání po jejich osudu zů-
stalo bezvýsledné. (kronika Vyžlovky)

Jiřina Šedivá roz. Budská
sestra Jaroslava Budského, na konci války 15 let

Jaroslav byl nejstarší (1918), potom byl Cyril 
(1921) a pak Jiřina (1930). Rodina měla krá-
mek a zároveň dům v Jevanské ulici. Tatínek 
brzy zemřel.

Jaroslav byl totálně nasazený v Berlíně v to-
várně na součástky do letadel spolu s bratrem 
Cyrilem, kterého později pustili domů pro ne-
moc. Doma zůstala jen Jiřina s maminkou.

Jaroslav se dostal v dubnu 1945 domů na 
Vyžlovku. Nedokázal sedět s rukama v klíně, 
chtěl se zapojit do odboje.

K jeho zatčení německou hlídkou došlo před 
jejich domem. Maminka se domnívala, že ho 
někdo udal a že na něho čekali. Šla prosit řídí-
cího Říhu, který uměl výborně německy, aby 
došel do Jevan do ulice V Zátiší, kde sídlilo ge-
stapo a kam ho měli přivézt a poprosil o jeho 
propuštění. Nepropustili ho. 

Možná poslední noc svého života strávil ve 
sklepě bývalé střední školy, dnešní Základní ško-
ly v Kostelci nad Černými lesy.

Rodina nevěděla, kam ho potom převez-
li a ani pátrání, kterému se po válce věnovali 
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a urgovali, nepřineslo žádné informace o jeho 
dalším osudu. Na Vánoce 1945 sice obdrželi 
dopis s výslechem německého vojáka Otto 
Kunze, ale o Jaroslavovi v něm nebyla žádná 
podstatná informace. 

A ještě pár střípků 
z vyprávění pamětníků

...V poledne na květnou neděli v roce 1945 
přelétávalo nad Vyžlovkou asi 20 amerických 
bombardérů. 

Bylo krásné slunečné počasí. Mladá Věra Klé-
mová (Blábolilová) přicházela domů z kostela 
a dívala se, jak se ta letadla na sluníčku krásně 
třpytí.

V tom jedno z letadel shodilo dvě bomby 
(odlehčovalo si náklad), které spadly v blízkosti 
Maiselovky v Jevanech. Ozvala se silná detona-
ce, Věra se lekla a utíkala se schovat.

Tu samou ránu a silnou tlakovou vlnu zazna-
menala i rodina Budských, Pačesů a Houžvič-
ků, všem tlak vyrazil okna, která se vysypala. 
U Budských se zrovna obědvalo a na stole byla 
polévka. Byla plná střepů ...

...Josef  Kurel vzpomíná na svého nejlepšího 
kamaráda Jaroslava Koutka, který se učil holi-
čem v Kostelci nad Č. lesy. Oba byli ze Štíhlic.

 Jaroslav měl děvče v Kozojedech a jezdil za 
ním na kole. To se mu stalo osudné 6. května 
1945 večer. 

Na silnici mezi Vyžlovkou a Kozojedy lidé ká-
celi stromy a stavěli zátarasy. Přijela německá 
hlídka a začala střílet.  Jaroslav zrovna projížděl 
kolem. Postřelili ho do krku a hrudníku. Na ná-
sledky svého zranění druhý den zemřel ..... 

...Když přijížděli Rusové, přivezli s sebou z Je-

van auto, které táhli náklaďákem, protože  ne-
jelo (byl to vůz pana Juliše a správce jeho vily, 
do nádrže nasypal cukr, aby s autem nemohl 
nikdo odjet). Auto dotáhli na Vyžlovku před 
hospodu pana Nováka na Pražské ulici. 

Jeden z vojáků vlezl pod nepojízdné auto, 
aby se podíval, co s ním je. Toho si ale nevšiml 
vojín, který náklaďák řídil. Začal couvat a své-
mu kamarádovi přejel nohy.

V dílně u Houžvičků mu vyrobili dřevěné 
dlahy a vděčnému vojákovi do nich zafixovali 
zlomené nohy.

Auto zůstalo nepojízdné a podle vzpomínek 
p. Nováka, stálo před jeho hospodou ještě 
dlouho po té...

...Válka přinášela mnoho strachu o rodinu, 
majetek a především o život. Byl to čas plný 
nejistot a paradoxů.

Hlavně ženy a dívky nevěděly, co mohou če-
kat od vojáků.

Tak těhotná pekařka vyskočila oknem na 
zahradu, když viděla přicházet ruské vojáky 
a byla doma sama. 

Jinde zas maminka zastýlala svoji 14letou 
dceru do peřin, aby ji nenašel důstojník Rudé 
armády, který se u nich ubytoval . . . . .  

Ještě jednou děkujeme všem pamětníkům, 
kteří nám ochotně vyprávěli své zážitky a těší-
me se na další spolupráci.

Tentokrát chceme připravit výstavu o vzniku 
a fungování nejprve národní, potom obecné 
a dnes základní školy na Vyžlovce. Pokud máte 
nějaké materiály nebo vzpomínky na tuto ško-
lu, budeme rádi, když se o ně podělíte.

      Irena Lososová, Zdeňka Holíková 
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Vážení přátelé a kamarádi, 
Tudyznudy je spolek, který vedou dvě mam-

ky na rodičovské dovolené, které chtějí ve svém 
volném čase přispívat svými nápady k barevněj-
šímu společenskému životu s dětmi na Vyžlov-
ce a v Jevanech. Mají za cíl tyto dvě vesnice 
spojovat a podporovat. 

Od ledna máme za sebou Masopustní tan-
covačku v restauraci Na Statku a Maškarní 
ples v Hotelu Praha. Na obou akcích se vy-
rábělo, zpívalo, hrálo na kytaru, dramatizova-
la pohádka, hrály hry a hlavně tančilo. Dále 
plánujeme…

VÍKENDOVÉ AKCE
 26. 3. sobota – SPRÁVŇÁCKÁ VÝPRAVA 

DO LESA - pro děti od 4–9 let – od 9.15 – 
11.30 h, sraz u Hotelu Praha Vyžlovka, přihla-
šujte se na tudyznudy@email.cz. Cíl určování 
stromů, hry v přírodě, výroba ptačí budky.

2. 4. sobota – SPRÁVŇÁCKÁ VÝPRAVA 
po stopách poustevníka Ivana s Rosťou Pa-
česem - Salátníkem – od 9.15 h do 11.30 h, 
sraz na parkovišti Jevany. Děti uslyší legendu 
o poustevníkovi Ivanovi.

10. 4. neděle – připojíme se a aktivně 

podpoříme akci ČISTÍME JEVANSKÝ POTOK, 
akce pro celou rodinu - od 10 h, hráz Vyž-
lováku.

30. 4. sobota – PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
a opékání buřtíků – Koupaliště Vyžlovka, 
od 16.30 h průvod s Čarodějnicí Kanimůrou, 
kostýmy s sebou.

7. 5. sobota – aktivně podpoříme VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ NA VYŽLOVCE

8. 5. neděle – ZAČAROVANÝ LES – již 
tradičně od 14 h do 16 h startujeme, konec 
v 17 h. Bučiny u hráze Jevanského rybníka se 
promění v pohádkové království – potkáte 
vodníka Česílka, Studánkovou vílu, Karkulku, 
vlka, loupežníky, pavouka, Makovou panen-
ku, atd....Ve spolupráci SDH Jevany. 

26. 5. čtvrtek - aktivně podpoříme DĚTSKÝ 
DEN – akce SK Vyžlovka

4. 6. sobota – aktivně podpoříme VYŽLOV-
SKÉ LÉTO - od 15 h koupaliště Vyžlovka, 
multižánrové odpoledne pro celou rodinu.

8. 8. – 12. 8. nebo 15. 8. – 19. 8. SPRÁV-
ŇÁCKÉ LÉTO – příměstský tábor v Jevanech, 
s propracovaným zážitkovým programem 
pro děti od 3 do 9 let, kapacita omezena, 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TUDYZNUDY 
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podle zájmu zvolíme termín. Kontakt Jana 
Pelikánová, e-mail: tudyznudy@email.cz, 775 
723 292.

Touto cestou bychom rády poděkovaly za 
přízeň, kterou nám projevujete tím, že v hoj-
ném počtu navštěvujete naše akce. Nyní vy-
hlašujeme sbírku: Máte doma hračky, se kte-
rými si vaše děti již nehrají a vám se zbytečně 
válí doma? Přijímáme, kromě hraček, ubrusy, 
závěsy, police, regály na hračky a materiál, 
který lze využít ke tvoření a to každé úterý 

od 9 h do 11 h a čtvrtek do 16 h do 17.30 
h v Barevné tělocvičně OÚ Jevany. Přispějete 
tím k její částečné rekonstrukci. Hernou pro-
jde každý týden okolo 60 dětí a to už je na 
opotřebení hraček a nábytku znát.

My i děti, navštěvující zájmové kroužky ob-
čanského sdružení Tudyznudy Vám srdečně 
děkujeme!! Jana Pelikánová: 608 962 114, 
Eva Zemanová: 775 987 212, 

www.tudyznudy.eu, 
e-mail: tudyznudy@email.cz.

Nová pravidla o zajištění povinné školní do-
cházky přidělila starostům obcí nelehký úkol, 
a to postarat se o základní vzdělání svých ob-
čánků. Vyžlovka spadá do školského obvodu 
Kostelec nad Černými lesy, ale ten nezaručil 
žádné jistoty pro naše děti v příštích letech. 
Proto situace v regionu rozhýbala skupinu ro-
dičů na Vyžlovce a v Jevanech, kteří iniciovali 
vznik státní základní školy na Vyžlovce. 

Nově vznikající základní škola Vyžlovka, není 
úplnou novinkou, navazuje totiž na svou tradi-
ci. Původní jednotřídka na Vyžlovce byla zalo-
žena v roce 1874, která roku 1876 získala vlast-
ní budovu na návsi. V letech 1881 – 1883 byla 
škola rozšířena na dvoutřídní. V této podobě 
existovala až do roku 1977, kdy byla z důvodu 
demografického vývoje v obci škola uzavřena, 
žáci převedeni do základní školy v Kostelci nad 
Černými lesy a později byla v budově zřízena 
mateřská škola. Vzhledem ke stále se snižují-
címu počtu dětí v obci byla činnost mateřské 
školy ukončena v roce 1996. 

Jak bylo řečeno, vedení obcí má nelehký 
úkol, tedy zajistit základní vzdělávání svých ob-
čánků. A tak se v září uskutečnila první schůzka 
rodičů budoucích žáků, kde se potvrdilo, že je 
o školu zájem. Demografická studie v koste-
leckém školském obvodu a vývoj situace v ZŠ 
Kostelec jsou hlavními iniciátory obnovení školy 
na Vyžlovce. V souvislosti s projektovou přípra-
vou, byl proveden stavebně technický průzkum 
budovy školy, jehož výsledkem bylo zjištění 
havarijního stavu stropních konstrukcí. Na fi-
nanční krytí rekonstrukce budovy byla podána 
žádost o dotaci u MŠMT. Očekávané přiznání 
dotace a následné provedení stavebních prací 

PŘEDSTAVUJEME ZÁKLADNÍ ŠKOLU NA VYŽLOVCE
je určující pro skutečné otevření školy v září to-
hoto roku. 

Obec Vyžlovka jako zřizovatel nově vznikající 
malotřídní ZŠ Vyžlovka, uspořádala konkurzní 
řízení na pozici ředitele ZŠ Vyžlovka a následně 
zápis do první třídy. Zápis se uskutečnil v bu-
dově OÚ Vyžlovka v pátek 12. února 2016 od 
15:00 – 18:00 hodin a v neděli 14. února 2016 
od 10:00 – 11:00 hod, který organizovala ne-
závislou komisí zvolená paní ředitelka Jana Peli-
kánová, paní Petra Janotová, která se aktuálně 
uchází o místo paní učitelky v naší škole a dále 
budoucí paní vychovatelka školní družiny Eva 
Zemanová. Úřadovna OÚ se proměnila v ma-
lebný výtvarný koutek, kde bylo pro děti i ro-
diče připraveno malé pohoštění a dostatek her 
na zpříjemnění případného čekání na samotný 
akt zápisu. 

Zápis se uskutečnil v zasedací místnosti, která 
byla upravena a vyzdobena, aby tak poskytla 
útulné a příjemné prostředí pro děti a jejich dů-
ležitý první kontakt se školou.

K prvnímu zápisu budoucích prvňáčků ZŠ 
Vyžlovka se dostavilo 17 dětí, což předčilo oče-
kávání vedení školy a zřizovatele s ohledem na 
velmi nejistou situaci otevření školy ve školním 
roce 2016/2017. Ohlasy na zápis byly bezpro-
středně velmi pozitivní. 

Rodiče budoucích prvňáčků byli informováni 
o okolnostech otevření školy v září 2016, které 
je nejisté a je závislé na získání dotace MŠMT. 
Dále byli rodiče informováni o možnosti doda-
tečného přijetí žáků do ZŠ Vyžlovka v případě 
jejich již uskutečněného zápisu do ZŠ v Kostelci, 
neboť obě školy jsou stejně spádové. Konečné 
rozhodnutí rodiče mohou učinit kdykoliv do za-
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čátku školního roku, zákonná lhůta tu není sta-
novena. Jinými slovy do 1. ročníku ZŠ Vyžlovka 
mohou nakonec nastoupit i děti, které přímo 
u zápisu nebyly. 
Kdo chce vědět o ZŠ Vyžlovka více, tak do-
poručím sledovat
http://skolavyzlovka.jecool.net, kde zveřej-
ňujeme nejnovější informace a koncepci celé 
školy.
Jen krátce - NAŠE VIZE JE:
„Využít prostředí venkova, ve kterém se 
škola nachází a vzdělávat žáky k zdravému 
životnímu stylu a ochraně přírody. Podpora 
a rozvoj systému bezpečné školy takzvaně 
,rodinného typu’, kde všechny děti známe, 
respektujeme individuální potřebu každého 
a poskytujeme vzdělávání, které žáky připra-
ví pro uplatnění v současném běžném životě 
v prostředí vzájemného respektování a příz-
nivého sociálního klima.“

MALOTŘÍDNÍ ZŠ VYŽLOVKA, KDE DĚTI BU-
DOU RÁDY, chce být školou:
• která si zakládá na pozitivních vztazích 

mezi pedagogy, dětmi, rodiči a obcí, pod-
poruje týmovost, respekt k práci jiných, 
podněcuje se zapojit,

• malou, vesnickou, rodinnou, bezpečnou, 
pro první stupeň, s třemi velkými učebna-

mi a samostatnou družinou, přilehlou za-
hradou, kde se realizují přestávky i výuka 
a družina, celková kapacita školy je navrže-
na na cca 70 žáků, 

• která žákovi zajistí plynulý přechod z MŠ 
do ZŠ a nabídne kvalitní vzdělání od první 
do páté třídy, dále připraví na plynulý pře-
stup na druhý stupeň či víceletá gymnázia,

• s pozitivním a podporujícím vztahem 
k učení a vzděláváním s hranicemi,

• která si vybírá kvalitní učitele vhodné 
k následování, kteří se rádi sebevzdělávají 
a jsou motivovaný,

• s tvořivým vyučováním, které vychá-
zí z rámcového vzdělávacího programu 
MŠMT, ale obohaceno o moderní směry,

• s propracovaným programe m a kroužky 
v rámci družiny, v odpoledním čase bude vy-
užívat prostory i ZUŠ Musicart Praha, se kte-
rou obec Vyžlovka hodlá spolupracovat,

• komunitní, která si zakládá na úzkém vzta-
hu celé rodiny se školou, to podporujeme 
různými slavnostmi a společným setkává-
ním,

• škola otevřená i pro veřejnost s pravidly,
• škola zřizovaná obcí bez školného a dostup-

ná dopravně.
Věříme, že investovat do dětí je smysluplné.
S přáním slunných jarních dnů Jana Pelikánová

e-mail: zsvyzlovka@gmail.com
www.skolavyzlovka.jecool.net

8  1/2016
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Ne, neděláme si z vás legraci. Opravdu 
chceme, abyste spolu s námi rozhodovali 
o podobě Vyžlovky, ve které všichni trávíme 
podstatnou část svých dnů, možná i svého 
života. O čem je vlastně řeč?

Na posledním setkání s občany jste moh-
li zaslechnout, že se naše obec připojila do 
Národní sítě zdravých měst. Pro Vyžlovku 
to znamená obrovský závazek, jelikož členy 
této organizace jsou většinou několikaná-
sobně větší města a obce. Vyžlovka se ale 
této výzvě postavila čelem a hodlá se mezi 
členská města, kraje a obce připojit v plné 
míře a splnit postupně požadovaná kritéria, 
aby se zařadila mezi ty nejlepší Zdravá měs-
ta a obce v České republice. Účast obyvatelů 
obce je v realizaci této vize klíčová: strategic-

ké plánování, veřejná fóra, společné aktivity 
vedoucí k výstupům, které obec posunou na 
další úroveň. Chybí vám něco v obci? Do-
mníváte se, že by něco mohlo jít ještě lépe, či 
snad dokonce vám vaše děti vyčítají, že je na 
Vyžlovce pěkná nuda? Pojďme takové otázky 
řešit společně a hledat smysluplná východiska. 
O tom je nakonec samotný projekt zdravých 
měst: o otevřenosti, dobré spolupráci a výsled-
cích zvyšujících kvalitu života. Vaše účast může 
pomoci všem, co žijeme na Vyžlovce, získat 
nové prostředky mimo náš omezený rozpočet, 
o jejichž konkrétním využití ve prospěch obce 
společně rozhodneme.

První kroky budou spojeny s úvodním 
dotazováním ohledně různorodých oblastí 
života v obci. Budeme se maximálně snažit 
o to, aby vás první dotazníky moc nepotrá-
pily, vážně. Možnost jejich vyplnění bude 
tak jednoduchá, že ji zvládnete i z domova, 
nebo při vaší příští návštěvě úřadu. Dotaz-
ník zabere jen pár minut a výsledek bude 
podstatný pro nás pro všechny. Všichni jistě 
máme představu, jak by mohlo vypadat naše 
nejbližší místo k životu a nyní si o tom může-
me společně rozhodnout.

Tak co říkáte Vyžlovko? Pojďme do toho!
Robert Vondrovic

ROZHODNĚTE O PODOBĚ VYŽLOVKY

18. ROČNÍK  9
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Jaro!
Kdo by se netěšil na prodlužující se dny, 

slunce, které nabývá na síle, zelenající se trávu, 
první nesmělé květy jara. Snad jen zapřisáhlí 
milovníci zimních sportů litují nástupu tohoto 
ročního období.

Proč ten úvod a jak to souvisí s historií? Bylo 
by zajímavé vědět, jaké počasí panovalo na Vy-
žlovce potažmo v Čechách před 50 či 100 lety. 
Díky internetu i záznamům v kronikách se mů-
žeme toto dozvědět. Výkyvy počasí, na které si 
stěžujeme teď, existovaly i dříve. Tak například 
v r. 1966 jarní měsíce duben a květen přinesly 
teploty do 24 stupňů, trochu to evokuje praž-
ské jaro 1968, ale to bylo ještě daleko. 

Od počasí jsme se přenesli k té historii. Co 
řešili členové tehdejšího MNV? 

V r. 1966 byl předsedou Vyžlovky Jaroslav 
Moravec, členů MNV (pro mladší ročníky Míst-
ní národní výbor) bylo celkem 19! Ve stejném 
roce byly zahájeny přípravné projektové práce 
na výstavbu budovy MNV a požární zbrojnice 
v ulici Na Poštolce. MNV tehdy sídlil v budo-
vě restaurace na křižovatce, kde měl pronajaty 
2 místnosti. Protože ale nájemné od Jednoty 
Kolín bylo vysoké, rozhodl MNV o renovaci 
bývalé pastoušky č. p. 15 (dnešní prodejna 
potravin), pro případ, že nájemné nebude 
sníženo, tak přemístit úřad zpět. Místní školu 
navštěvovalo 37 žáků ve dvou třídách od prv-
ního do pátého ročníku. V šedesátých letech 
vykazovaly činnost organizace jako TJ Sokol, 

požárníci, Výbor žen, ČSČK, Svaz zahrádkářů. 
Tyto organizace byly aktivní, pořádaly zájezdy, 
plesy, maškarní průvody. Dokonce místní ženy 
založily fotbalovou jedenáctku a měly úspěch. 
Bohužel pak oddíl zanikl, v okolí nebylo mnoho 
ženských oddílů a ony tak neměly soup eřky.

Jak si vede Vyžlovka dnes? Opravdu aktivní 
je jen SK Vyžlovka a jevanské občanské sdru-
žení TUDYZNUDY, jejichž akcí se zúčastňují 
i Vyžlováci. Obecní úřad se také snaží – viz po-
zvání na jarní akce. Zapojení se do života v obci 
určitě prospívá nejen rozvoji obce, ale i dobrým 
sousedským vztahům mezi občany. Máte-li i vy 
nějaké nápady na oživení tradic a případně za-
ložení nových?
Divadlo

Již podruhé k nám zavítal divadelní spolek 
Mrsťa Prsťa z Kouřimi, jeho komedie Mnoho 
povyku pro nic nás pobavila. Sál v Hotelu Praha 
byl upraven, nové podium herci velmi ocenili 
a diváci jistě také. Na podzim přijedou opět. 
Snad jen účast diváků byla slabší, ale to se jistě 
na podzim napraví.

Kulturní a společenské akce 
v nejbližším období

Duben: Noc s Andersenem a pasování prvňáč-
ků na čtenáře se uskuteční 2. 4. 2016 v knihov-
ně na obecním úřadě od 18.30 hodin.

Jarní dílny se na vás těší v sobotu 9. 4. 2016 
od 14.00 hodin, vyzdobíme si misku jarních 
květin.

Čištění Jevanského potoka v neděli 10. 4. 
2016 proběhne v několika úse-
cích, na Vyžlovku připadl úsek č. 
6. Zajímavá a prospěšná akce pro 
ty, kterým není jedno, jak vypadá 
příroda v jejich okolí. Podrobnější 
informace najdete na stránkách 
obce a na vývěskách. Přijďte ukli-
dit okolí Jevanského potoka!

V sobotu 16. 4. 2016 od 10.00 
hodin na hrázi Vyžlovského rybní-
ku se představí modely lodí, už je 
to XIII. ročník.

V průběhu dubna (termín bude 
ještě upřesněn) se zase vydáme 
na Cestu vyžlovsko-jevanského 
přátelství objevit nové lokality 

AKTUALITY
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a poslechnout si něco z jejich historie.
Květen-červen:

Nové občánky přivítá pan starosta 14. květ-
na 2016 na obecním úřadě.

Vyžlovské léto opět otevře sezonu na kou-
pališti. 

Pěkné Velikonoční svátky a jarní čas přeje 
Eva Pačesová (kronikářka obce)

Vážení občané,
Rád bych se na tomto místě zmínil o změnách 

co se týká veřejné zeleně v naší obci.
Možná jste si všimli nové výsadby na pravé 

straně za pizzerií Vyžlovka ve směru na Říčany.
Jsou tam nově vysázené Jeřáby obecné, odrů-

da – moravský sladkoplodý – (Sorbus aucuparia 
varieta moravica). Jsou to užitné a zároveň velmi 
dekorativní dřeviny. Plody, na rozdíl od planých 
jeřabin, nejsou nahořklé, ale mají příjemnou 
sladkokyselou chuť. Plody se konzumují čers-
tvé, sušené, ve šťávách, likérech, zavařeninách, 
čajích, užívají se do jídel i jako náhrada za bru-
sinky. Obsahují mnoho cenných látek, využívají 
se i v léčitelství. Odrůda byla objevena jako ná-
hodný semenáč na severní Moravě asi před 200 
lety. Dřevina je nenáročná na pěstování, vhodná 
i do horských poloh (až 1500 m). 

Další částí obce, která prochází obměnou zele-
ně je lokalita vedle rybníčku u tzv Cihelny.

Na podzim 2015 zde byly, v části pod auto-
busovou zastávkou v Jevanské ulici (ve směru od 
Jevan), vyřezány šípky, nálety a nemocné staré 
dřeviny. Dále zde Správa a údržba silnic provedla 
vyčištění příkopu a tím došlo k lepšímu odvod-
nění vozovky. Po dohodě s majitelem pozemku 
p. Vidrmanem zde bude na podzim vysazena 
v horní části břehu třešňová alej. Zvažujeme také 
osazení břehu historickými růžemi. Obrovským 
kladem těchto růží je, že jsou odolné, některé 
opakují kvetení (po hlavním kvetení růže opa-
kuje ještě jedno období květu většinou v létě) 
a většina odrůd velmi silně voní.

Nelze nezmínit lokalitu, která si také zaslouží 
péči a rekultivaci – tzv. Pískovnu (roh ulic U Pís-
kovny a K Pařezu). Toto místo spíše dříve plnilo 
funkci deponie, ale ruku na srdce – není škoda 
mít toto místo jen ke skladování stavebních ma-
teriálů, když je tento nádherný prostor skoro 
v centru obce? Rádi bychom toto místo vyčistili, 
doplnili lavičkami a podobně. Již byla prořezána 
část nemocných bříz, které sice byly hezké, ale 
díky jejich zdravotní stavu a stáří hrozil jejich 

VEŘEJNÁ ZELEŇ V OBCI
pád. Do tohoto prostoru bychom rádi vysadili 
další dřeviny, například užitný Ořešák Mars. Jed-
ná se o tzv. polopapírák.

Další dřevinou, které by mohla zdobit toto 
místo je akát, konkrétně odrůda Robinia Visco-
sa Vik (viz obrázek). Kultivar byl objeven kolem 
roku 1940 českým šlechtitelem Josefem Vikem. 
Bohužel byl na dlouhá léta zapomenut a jeho 
krása byla znovu objevena až po roce 2010. Od 
té doby je zaslouženě stále více populárnější i ve 
světě. Tento neinvazivní kultivar akátu je oprav-
dovou ozdobou městských parků. Kvete od jara 
do podzimu s malou pauzou mezi koncem červ-
na a začátkem července. Jsem přesvědčen, že si 
spousta občanů toto místo oblíbí pro jeho klid 
a krásu.

Posledním místem, které si určitě zaslouží po-
zornost a rekultivaci je část v ulici Na Staré cestě 
po pravé straně u Březinek. Dříve tu byla neu-
držované torzo aleje slivoní, které bylo poslední 
dobou jen smutnou vzpomínkou na kdysi krásné 
ovocné stromy.

A zde bych rád požádal vás, občany, abyste 
nám napsali vaše náměty, tipy a doporučení, jaký 
strom či keř byste si představovali v tomto místě. 
Je vám milejší okrasná alej či spíše užitné stromy? 
Prosím pište na email: obec.vyzlovka@quick.cz, 
případně dejte nám váš podnět napsaný na pa-
píře do schránky na OÚ.

Velmi se těším na vaše názory, připomínky či 
náměty.                  Zdeněk Morávek
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SK VYŽLOVKA DOSPĚLÍ

Zimní soustředění SK Vyžlovka
Po roční pauze se hrá-

čům A týmu podařilo najít 
společný termín pro zim-
ní soustředění (20.–23. 
února). Stejně jako v roce 
2014 proběhlo ve vyhláše-
ném běžkařském středisku 
Bedřichov, avšak výběr 

chaty jsme letos nepodcenili a všemi proklínanou 
chatu Ludmilu nahradili útulným penzionem Pod 
Kostelem v centru obce. O stravu rekordních 20 
účastníků se postaral ověřený caterer Martin Hou-
žvička z Pizzerie Vyžlovka. Děkujeme Martine.

Čtyři dny a tři noci byly plné sportu, zábavy 
a soutěžení ve znamení odvěkých rivalů Sparta 
vs. Slavia. Bohužel je třeba konstatovat, že letos 
byla Slavia úspěšnější. No dobře vyhrála, co moh-
la! Ovšem je zajímavé sledovat, kolik spoluhráčů 
se najednou hlásilo do slavistického sektoru, když 
ještě před rokem měli problém sestavit tým na 
bowling. Že by i zde hrál roli čínský kapitál? 

Celé soustředění začalo v sobotu výběhem na 
běžkách, kde se těm nejodolnějším podařilo ujet 
15 km na skvěle upravených tratích Jizerské ma-
gistrály, kde se jezdí slavná Jizerská 50tka. Večer 
pak pokračovalo utužování kolektivu v nedalekém 
Liberci. Na neděli byl tudíž naplánován volnější 
program a až odpoledne se vyrazilo na UMT do 
Jablonce nad Nisou. Ve fotbálku zde bohužel prv-
ní z nepříjemných porážek utržil tým Sparty Pra-
ha. Večer následoval bowling v penzionu UKO. 
Ve vyrovnaném souboji se štěstí opět přiklonilo 

na stranu Slavie. Aby porážek nebylo málo, tak 
Sparta prohrála o jeden bod i závěrečný hod kost-
kou.

V pondělí nás čekala celodenní výprava na 
běžkách, která byla pro nezkušené běžkaře velmi 
náročnou, ale o to více utužila kolektiv. Zhruba po 
8 kilometrech nás zastihl déšť, tudíž vytyčeného 
cíle - chaty Smědavy dosáhlo jen 9 nesilnějších. 
Sparta si zde připsala alespoň jedno dílčí vítězství. 
Na Smědavě bylo 5 sparťanů a jen 4 slávisté.

Druhou část výpravy lze přejmenovat na detek-
tivní román „Hledá se Káša“. Při cestě zpět, která 
vedla po totožné trase, se na jedné z prvních zá-
stavek čekalo na posledního člena skupiny Jana 
Kašeho. Když ani po 10 minutách nejel, vyrazi-
la pátrací skupina ve složení Pavel Kohoutek, Jiří 
Fousek, aby jej nalezla. S ohledem na to, že po 
cestě byla jen jediná jiná odbočka, tak se vydali po 
ní. Dlouho dobu zatoulaného běžce nenacházeli 
a navíc museli zout běžky a šlapat po svých. Pojali 
tedy podezření, že se je asi něco špatně a možná 
vyrazil ještě úplně jinam. Otázkou bylo kam. Jose-
fův důl? Zpět na Smědavu? To snad na ne…

Naštěstí se vše v dobré obrátilo, když byl Káša 
znenadání dostižen asi 2 km od Bedřichovského 
stadionu. S úsměvem na rtech a sluchátky na 
uších se divil, že jej někdo hledá. Tři skupiny, 
které v průběhu dne vznikly, ujely 20, 27, respek-
tive 33 km.

Po náročném dni bylo třeba trochu relaxace 
ať už v sauně, která byla přímo součástí penzio-
nu nebo ve wellness, které nabízí rovněž penzion 
UKO přímo v Bedřichově.
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Celé soustředění zakončil úterní fotbálek na již 
zmiňované umělé trávě, který opět dopadl k ne-
libosti sparťanů. Nezbývá než věřit, že to byla 
výjimka, která potvrzuje pravidlo a příště už opět 
začne vítězit letenská mašina.

Věříme, že načerpané fyzické síly a pozitivní 
atmosféra z celého soustředění se přenese i do 
mistrovských zápasů a že se nám podaří získat mi-
nimálně stejný počet bodů jako na podzim.
       (JF)

Hodnocení podzimní části 
sezony 2015/2016

Zápasovou přípravu na novou sezónu jsme za-
hájili utkáním s Českým Brodem B. Po brankách 
Langa, Tesaříka a Dřízhala jsme remizovali 3:3. 
Následně jsme porazili Zásmuky 5:1. V tradičním 
letním Turnaji o pohár starosty obce jsme nejprve 
vyhráli s Nučicemi 3:1 a poté s Říčany 5:1. Tím 
jsme si zajistili turnajové vítězství. 

Jarní část okresního přeboru jsme dohrávali bez 
stabilního brankáře. Bohužel ani letní přestávka na 
tom nic nezměnila. 

Na poslední chvíli se podařilo získat na hostová-
ní mladého brankáře Štefana Tichého, registrova-
ného v Louňovicích, kde ovšem naposledy chytal 
za dorost. Nicméně skutečnost, že chytat bude 
brankář a nikoli hráč z pole, přinesla do našeho 
mužstva klid a pohodu. Bohužel odchytal zhruba 
polovinu utkání a od zápasu v Sibřině už jsme ho 
ani neviděli. 

První zápas s ambiciózním nováčkem Aero 
Odolena Voda nám sice výsledkově nevyšel, ale 
po herní stránce jsme mužstvu neměli co vyčítat. 

Následovali tři vyhrané zápasy, ve kterých naše 
mužstvo dominovalo. Hráči předváděli líbivý fot-
bal, stříleli velmi pěkné branky a hrou se bavili. 
Dobrá nálada se samozřejmě přenášela i na divá-
ky, kteří po každém utkání hlasitě vyjadřovali svojí 
spokojenost.  

Utkání v Úvalech už nám však nevyšlo podle 
našich představ. Vázla kombinace, chyběla přesná 
střelba na branku a hráči dělali nepochopitelné in-
dividuální chyby. K dispozici byli sice všichni klíčoví 
hráči, ale zápas prakticky nikomu nevyšel. Byla to 
jednoznačně zbytečná ztráta dvou bodů. 

V dalších dvou domácích zápasech (Dobřejovi-
ce, Kunice) se na hřiště vrátila naše fotbalová po-
hoda. Nastříleli jsme dohromady 12 branek a nála-
da byla opět výborná.

Večerní páteční utkání v Popovicích, pod ne-
kvalitním osvětlením, už nám tolik radosti nepři-

neslo. Pět minut před koncem jsme šli do vedení. 
Vyrovnávací branka padla v nastavení po rohovém 
kopu. Byl to už 4. gól (z celkových 11), který jsme 
dostali po kopu z rohu a bohužel nebyl poslední. 

Domácí utkání s Hrusicemi jsme fotbalově i vý-
sledkově zvládli. Hosté hráli zbytečně tvrdě, ale 
naši hráči se s tím vyrovnali a už do poločasu jsme 
vedli o dvě branky.

Utkání v Radonicích byl přímý souboj o druhé 
místo v tabulce. Zahájili jsme ve velkém stylu a po 
deseti minutách jsme vedli 2:0. Postupně jsme 
však iniciativu přenechávali domácím. O poločase 
jsme proto prohrávali o gól. Nástup do druhé části 
hry byl opět v naší režii a dostali jsme se do vedení 
4:3. Nakonec jsme ale prohráli 5:4.

V následujích utkáních jsme hráli špatně. Je sice 
pravda, že chyběli Tesařík a Lang, ale body jsme 
ztráceli se soupeři, kteří nemají tak kvalitní hráče 
jako naše mužstvo. Na hřišti se to však neproje-
vovalo. 

V následujících pěti zápasech (se Skalicí, v Sibři-
ně, v Zápech, s Vyšehořovicemi a v Mnichovicích) 
jsme dohromady vstřelili jen 5 branek a získali 
pouhých 5 bodů. Sibřina, Zápy ani Mnichovice nás 
rozhodně o body nepřipravily. My jsem jim je da-
rovali. Můžeme samozřejmě namítat, že v Sibřině 
o výsledku rozhodli delegovaní rozhočí, kteří dělali 
vše pro to, abychom nevyhráli. To ale neobstojí. 
Pokles formy hráčů byl výrazný a výkony se ani 
zdaleka nepřibližovali těm z první poloviny pod-
zimní části. 

Je na jednotlivých hráčích, aby si sami vyhodno-
tili proč k tomu došlo, jaká byla tréninková morál-
ka, jaký byl přístup každého z nich k jednotlivým 
zápasům a aby se z toho poučili pro jarní část 
sezóny. 

K tomu jim všem přeji nejen pevné zdraví, ale 
i pevnou vůli a hodně psychických a fyzických sil. 
Do další fáze soutěže vstupujeme bez brankáře Ti-
chého (ukončené hostování) a bez Radka Dřízha-
la (dlouhodobě v zahraničí). Na druhé straně se 
uzdravili Michal Šmíd, Petr Tesařík i Jirka Lang. Na 
hostování z Louňovic přichází náš staronový bran-
kář Jiří Holub.

Zimní příprava probíhala vždy v úterý na hři-
šti FK Háje (umělý povrch) a v sobotu v domá-
cím prostředí. Odehráli jsme tři přípravné zápa-
sy: Zásmuky, Jevany, Zeleneč dva v Kostelci na 
hřišti s umělým povrchem. Jarní část okresního 
přeboru začínáme v pátek 25. 3. 2016 v Odo-
lené Vodě.

Zdeněk Doležal
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SK VYŽLOVKA MLÁDEŽ

Zimní příprava mládežnických týmů
V zimním tréninkovém období jsme se po 
zkušenostech z loňského roku přesunuli 
znovu z domácího prostředí vyžlovského 
a jevanského areálu do zázemí kostelecké 
SOKOLOVNY. Naši nejmenší trénovali i v ZŠ 
Kostelec nad Černými lesy. Pro mladší žáky 
a starší přípravku jsme zavedli 1x týdně tré-
ninky venku na umělé trávě v kosteleckém 
areálu na AMERICE. Trénovat jsme začali 
druhý týden v lednu. Poslední trénink v rám-
ci zimní přípravy jsme absolvovali ve středu 
23. 3. na umělé trávě v KnČl. Děti trénovaly 
2–3x týdně. Veškeré tréninky byly zaměřeny 
hlavně na rozvoj dynamiky, obratnosti, koor-
dinace, vyražení, posílení hlubokého břišního 
svalstva, celkové posílení a individuální práci 
s míčem. K velké porci tréninků jsme naplá-
novali ještě větší porci turnajů. Každý tým 
odehrál v rámci zimní přípravy mnoho halo-
vých turnajů. Největší množství turnajů jsme 
odehráli v rámci halových turnajů UFOUN 

CUP 2015/16, kterým druhým rokem pořá-
dala SK Vyžlovka v kostelecké SOKOLOVNĚ. 
Velké poděkování patří všem trenérům, kteří 
se vystřídali při zajištění organizace toho již 
velmi známého a kvalitního halového turna-
je. Největší poděkování patří Míše Petrákové, 
která jako hlavní organizátor byla na všech 
těchto turnajích! K domácím turnajům jsme 
pro děti objednali další halové turnaje v Ří-
čanech, Sadské, Běchovicích, Hájích, Motor-
letu a mnoha dalších halách v širokém okolí. 
Docházka našich dětí v zimním období byla 
úctyhodná. Celých 92 % docházky 96 dětí 
je absolutně PERFEKTNÍ. Stanovené cíle pro 
toto období jsme naplnili do puntíku. Teď už 
se jen můžeme těšit na jarní části soutěží roč-
níku 2015/16. Od 29. 3. začínáme trénovat 
venku na Vyžlovce a v Jevanech. 

Nábor nových dětí do SK Vyžlovka
V sobotu 7. 5. 2016 od 10 hodin pořádá SK 
Vyžlovka nábor dětí pro nová družstva roč-

Naše fotbalové naděje, ročník nar. 2010, na turnaji UFOUN CUP 
v Kostelci nad Černými lesy – leden 2016
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Mladší žáci 3. místo UFOUN CUP 2015

níku narození 2011 (mini) + 2012 (školička) 
a dále pro nové děti narozené v letech 2003 
až 2009 na doplnění týmů mladších přípra-
vek, starších přípravek, mladších a starších 
žáků. 

Rozpis tréninků SK Vyžlovka
Muži
Středa 18.00 hod. Vyžlovka
Pátek 19:00 hod. Vyžlovka (přijďte si s námi 
zahrát fotbálek) 

Mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka A 
Úterý 17.30 hod. Jevany 
Pátek 17.30 hod. Vyžlovka 

Mladší přípravka B, MINI, Školička 
Úterý 17.30 hod. Vyžlovka 
Pátek 17.30 hod. Jevany

V rámci tréninků a o víkendu je v provozu 
naše klubová kantýna. 
Od 21. 3. spustila SK Vyžlovka nové společ-
né webové stránky pro dospělé i mládež na 
adrese www.skvyzlovka.cz.             (MichŠ)
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Hasiči
SDH Kostelec n. Č. lesy
Komenského 1161, Kostelec nad Černými lesy
www.hasici-kostelecncl.cz
SDH Mukařov
Sportovní 62, Mukařov, www.hasicimukarov.cz
SDH Kozojedy
www.sdhkozojedy.4fan.cz

Záchranná služba
Kutnohorská 581, Kostelec nad Černými lesy
tel.: +420 321 679 064

Policie ČR
Kutnohorská 27, Kostelec n. Č. lesy, tel.: 974 874 720
www.policie.cz/clanek/oop-kostelec-nad-
cernymi-lesy-oop-kostelec-nad-cernymi-lesy.aspx

Nemocnice: Říčany, Smiřických 315/58, 
www.nemocnice-ricany.cz, tel.: 323 627 511

Školy: Kostelec n. Č. lesy, nám. Smiřických 33, 
www.zskncl.cz, 
Mukařov, Školní 88, www.skolamukarov.ic.cz

Říčany (vydávání řidičských oprávnění, pasů, živnos-
tenských oprávnění, evidence obyvatel, vozidel)
nám. Komenského 1619/2
info.ricany.cz/mesto/odbor-spravnich-agend-a-dopravy
občanské průkazy: tel. 323 618 255, 323 618 256

cestovní pasy: tel. 323 618 289, 323 618 290
řidičské průkazy: tel. 323 618 283

Finanční úřad Praha-východ
Říčany, Politických vězňů 1233/40
tel. 323 627 303, 323 627 305
www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10521

Úřad práce pro Prahu-východ 
- kontaktní místo Státní sociální podpory
Praha 7, Dobrovského 1278/25, Holešovice
tel. 950 151 111, SSP 950 151 500 
portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/praha-vychod

ČSSZ
Praha 9, Sokolovská 855/225, tel. 284 005 401
www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/
stredocesky-kraj/ossz-praha-vychod.htm

Pobočka VZP Praha-východ
Veltruská 586 Praha 9, tel. 952 226 711
www.vzp.cz/o-nas/pobocky/stredocesky/praha-vychod/ 
2800-praha-vychod

Pobočka VZP v Říčanech
Jiráskova 1519, tel. 952 226 721
www.vzp.cz/platci/pobocky/stredocesky/praha-vy-
chod/ 2802-ricany-u-prahy

Katastrální úřad pro Prahu-východ
Pod sídlištěm 9, Praha 8-Kobylisy, tel. 284 041 111
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=GEN:UVOD& 
PRARESKOD=209

Vodos Kostelec n. Č. lesy
ul. U Cihelny, tel. 321 697 036, kostelec@vodoskolin.cz

Stavební úřad v Kostelci n. Černými lesy
nám. Smiřických 53, tel. 311 240 901
www.kostelecncl.cz/stavebni-urad/os-1013/p1=1381

Vyzlovak01_15.indd   16Vyzlovak01_15.indd   16 3/22/2016   12:28:25 PM3/22/2016   12:28:25 PM


