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ZPRÁVY Z OBCE

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce se konají v roce 2020 každou druhou středu v měsíci od 18.00 hodin. V případě,
že je třeba řešit neodkladnou záležitost, svolá starosta zasedání mimořádné. V případě, že daný měsíc nejsou
žádné body k řešení, může starosta zastupitelstvo odvolat.
12. 2. 2020

Vlkaneč, obecní úřad

11. 3. 2020

Kozohlody, sál Obecního domu

8. 4. 2020

Přibyslavice, sál místního pohostinství

13. 5. 2020

Vlkaneč, obecní úřad

POPLATKY
Obecní úřad ve Vlkanči upozorňuje občany, že probíhá vybírání poplatků za odvoz komunálního odpadu (popelnic). Sazba
poplatků pro občany s trvalým pobytem je 500,- Kč/osobu. Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí 900 Kč/objekt.
Dále se na OÚ vybírají poplatky ze psů. Za jednoho psa je stanoven poplatek ve výši 100 Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa poplatek ve výši 200 Kč/rok.
Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2020.

SVOZ ODPADU
Svoz komunálního odpadu (popelnic) je zajišťován v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 vždy každou sudou středu.
Svoz bio odpadu (hnědých popelnic) je zajišťován v období od 1. 4. 2020 do 30. 11. 2020 vždy každou lichou středu
(první svoz 8. 4., poslední 18. 11. 2020). Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 14. července 2020 od 7.00 hodin
ve všech třech našich obcích. Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2020 nebudou v rámci svozu nebezpečného odpadu
přijímány pneumatiky. Občané je musí likvidovat individuálně v místech zpětného odběru.
Další informace najdete na stránkách obce, ve vývěskách i na OÚ. Občané mohou odpad umístit před svými domy. Svoz
separovaného odpadu (kontejnerů) probíhá v roce 2020 v následujících obdobích a termínech: plast - každý týden v
pondělí, papír - lichý týden ve středu, sklo - sudý týden v pátek, tetrapak - 1x za 4 týdny - lichý týden v úterý. Občané
našich obcí mohou využívat služby sběrného dvora v Golčově Jeníkově. Více informací o odpadech naleznou občané na
webových stránkách obce.

VODNÉ A STOČNÉ
V roce 2020 bude VHS Kutná Hora účtovat pro naše obce vodné za 1m3 ve výši 46,61 bez DPH, tj. 54,75 s DPH a stočné za 1m3
ve výši 39,18 bez PDH, tj. 45,06 s DPH.
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DOTAZY NA STAROSTU
Často se mě i ostatních zastupitelů občané ptají, jaké projekty obec připravuje pro rok 2020. Předkládám k přečtení
krátký přehled o dokončených projektech a o projektech budoucích.

Co se povedlo a co ne
V roce 2019 se podařilo vybudovat soustavu domovních
čistíren v Přibyslavicích, v současné době je na úřadech
podaná žádost o kolaudační řízení. Čističky pracují, drobné
nedostatky se řeší v rámci záruky s firmou TopolWater.

ovšem vyjádření plynařů k projektu nově budované
komunikace proběhlo až po kolaudaci a propojení se stávající
plynovou soustavou. V současnosti projekt místní
komunikace čeká na stanoviska dotčených orgánů.

V Kozohlodech byly před koncem roku předány
zrekonstruované rybníky Polňák a Pražák, v současné době
opět probíhá úřední kolečko – vydání stanovisek, vypracování
manipulačních řádu, a následně bude žádáno o kolaudaci.
Na Kocandě je těsně před dokončením rekonstrukce
místního rybníka.

Byla opravena cesta k domu p. Tichého, část zeminy byla
odbagrována a nahrazená recyklátem a uválcována.

Ve Vlkanči jsme pouze dokončili plynofikaci nových parcel za
Kovářákem, novou komunikaci zbrzdilo několik faktorů:
roční zpoždění projektu na plynofikaci, nedostatek firem,
které mají odbornou způsobilost pracovat s plynařským
zařízením a tím pádem až k třetímu kolu výběrového řízení.
Následná výstavba plynofikace proběhla bez problému,

Probíhá dokončení projektu (vyjádření dotčených orgánů)
na opravu a vybudování chodníku ve Vlkanči. Bude zadáno
vypracování projektů na úpravu návsí a opravu místních
komunikací. Nabídla se možnost požádat o dotaci na výměnu
povrchu víceúčelového hřiště a oplocení z fondu
Středočeského kraje, probíhá jednání s projektantem.

Nechali jsme vypracovat studii na multifunkční halu,
výstavba bude realizována při vypsání dotačních titulů ať již
z fondů EU, státních nebo krajských.

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 4. a 5. ledna 2020 proběhla v naších třech obcích Tříkrálová sbírka pro Oblastní charitu v Kutné Hoře. Ve Vlkanči bylo
vybráno 13.910 Kč, v Kozohlodech 5.380 Kč a v Přibyslavicích 4.270 Kč. Celkem bylo tedy vybráno 23.560 Kč. Našim
prostřednictvím děkují pořadatelé všem dárcům.

Ocenění účastníka odboje a odporu proti
komunismu
Dne 26. 11. 2019 v Praze v Hrzánském paláci přebrala
Marie Ditrichová in memoriam po svém otci Bohumilu
Ulihrachovi z Vlkanče, č. p. 9, osvědčení účastníka odboje
a odporu proti komunismu. Toto osvědčení je projevem
úcty a uznání lidem, kteří se vyznamenali v zápase
o svobodu, demokracii a právo v naší vlasti.
Josef Klaus, starosta

Fotografie z předávání ocenění
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KULTURNÍ DĚNÍ V OBCÍCH
V průběhu adventního období bylo v našich obcích nabídnuto příznivcům kulturního dění několik zajímavých programů.
Nově jsme zařadili pro nejmenší
obyvatele představení divadélka Kůzle,
„Cesta do betléma“. Zábavná forma
představení s hudebními vstupy
a s možností, kdy se děti mohly podílet
na dění v příběhu, si našlo mnoho
příznivců. Děj hudební pohádky,
vánočního příběhu nás příjemně
přenesl do Betléma k malému Ježiškovi.
Ve všech třech obcích proběhlo
slavnostní rozsvícení stromečku a také
jsme mohli navštívit adventní koncerty.

Pohádka „Cesta do Betléma“

Rozsvícení vánočního stromu ve Vlkanči
Slavnostní rozsvícení se uskutečnilo 1. 12. 2019. Velké poděkování patří paní učitelce Ireně Kratochvílové a dětem, které se
s ní podíleli na přípravě Vánočního jarmarku. Výrobky a vánoční výzdoba školy, byly překrásné. Další poděkování náleží všem,
kteří se podíleli na programu při samotném rozsvěcování stromečku. Protože se děti z místní školy současně připravovaly i na
besídku pro rodiče a vzhledem k počasí, které nás provázelo v minulých letech, zvolili jsme variantu programu poněkud
kratší. Měli jsme možnost shlédnout pásmo, kde děti přednesly básničky a zazpívaly koledy za doprovodu hry na klávesy.
Další koledy jsme mohli slyšet v podání absoluventek Střední odborné pedagogické školy Čáslav.
Chtěla bych čtenářům zpravodaje přiblížit, že za vším, co se připravuje pro pobavení nás všech, stojí spousta práce a úsilí.
Nejdůležitější je ovšem nadšení pro danou věc. Je velice jednoduché pozvat profesionální hudebníky a baviče, které musíme
zaplatit. Vánoce jsou svátky, kdy mají lidé k sobě blíž a toto by mělo být vidět i na těchto společných setkání. Třeba vytvoření
programu u stromečku. Pokud máte co nabídnout a chuť se realizovat, kontaktujte členy kulturní komise.

Setkání u stromečku ve Vlkanči

Vánoční koncert ve Vlkanči

Rozsvícení vánočního stromu ve Vlkanči
15. 12. 2019 se uskutečnil v místním kostele Sv. Jakuba adventní koncert. K této příležitosti jsme si dovolili pozvat hudební
seskupení Jiřího Fiedlera. Poslechnout si vánoční písně i koledy a nasát vánoční atmosféru přišli nejen místrní, ale i lidé
z okolních obcí. Poděkování patří samozřejmě hudebníkům za vynikající výběr skladeb, ale i panu farářovi Tobkovi za
propůjčení prostor kostela.
Martina Nováková – kulturní komise
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis z 16. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 9. 10. 2019 v Přibyslavicích

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Altmann Josef, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava, Špalek Vincent,
Semrádová Bohumila, Vágner Václav, Kořínek Luboš
Omluvení zastupitelé:
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Nováková Martina, Vágner Václav
Přítomní občané: 11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informace o nastalé situace v Přibyslavicích kvůli přestěhování ryb pana H. do rybníku „Zadraha“
• informace o opravách obecního majetku – stodola u Obecního domu v Kozohlodech, hasičárna v Kozohlodech
• dostatečnou informovanost zastupitelů o důležitých věcech, o kterých mají hlasovat
• informace o černé skládce u Kocandy
• informace o možných návrzích na investice do rozpočtu na příští rok
• informace o zarostlých škarpách u silnice z Přibyslavic na Kocandu
• kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO
• informace o podané žádosti pana Z.
• vyúčtování akce Letní slavnosti ve Vlkanči.
• informace o nabídkách na prodej pozemků ve Vlkanči
• informace o podmínkách výstavby multifunkční haly
Zastupitelstvo obce zamítá:
• nabídku projektu Pošta Partner
Zastupitelstvo obce ukládá:
• uzavřít s panem B. a slečnou Š. kupní smlouvu na stavební parcelu č. 1197/10 v k. ú Vlkaneč, termín do 31. 10. 2019,
zodpovídá starosta
• zjistit podmínky umístění retardéru na pozemní komunikaci, termín do 31. 10. 2019, zodpovídá starosta
Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
• trvá oprava rybníka Přibyslavice – v rybníku se stále nezadržuje voda

Zápis ze 17. mimořádné schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 31. 10. 2019 ve Vlkanči

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Nováková Martina, Semrádová Bohumila, Cempírková
Jaroslava, Václav Vágner, Kořínek Luboš, Altmann Josef
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Altmann Josef, Nováková Martina
Přítomní občané: Zastupitelstvo obce ukládá:
• Uzavřít Nájemní smlouvu PZ s firmou GridServices. Termín: co nejdříve, zodpovídá starosta

Zápis z 18. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 13. 11. 2019 ve Vlkanči

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava, Špalek Vincent, Semrádová
Bohumila, Vágner Václav (příchod v 19:45 hod.)
Omluvení zastupitelé: Altmann Josef, Kořínek Luboš
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Novák Oldřich, Špalek Vincent
Přítomní občané: 7
Zastupitelstvo obce ukládá:
• uzavřít s VHS Vrchlice – Maleč, a.s. smlouvu o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě, termín do 30. 11. 2019, zodpovídá starosta
• uzavřít s panem M. a slečnou Č. kupní smlouvu na stavební parcelu č. 1197/11 v k. ú Vlkaneč, termín do 30. 11. 2019,
zodpovídá starosta
• uzavřít s panem N. a s paní N. kupní smlouvu na stavební parcelu č. 1197/1 v k. ú Vlkaneč, termín do 30. 11. 2019,
zodpovídá starosta
• uzavřít s panem K. a paní K. Z. kupní smlouvu na stavební parcelu č. 656/1 v k. ú Přibyslavice, termín do 30. 11. 2019,
zodpovídá starosta
• uzavřít s panem T. smlouvu o přípojce k vodovodnímu řádu, termín do 30. 11. 2019, zodpovídá starosta
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Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
• Trvá oprava rybníka Přibyslavice – v rybníku se stále nezadržuje voda.

Zápis z 19. mimořádné schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 27. 11. 2019 ve Vlkanči

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava, Semrádová Bohumila, Vágner
Václav (příchod v 18:20 hod.)
Omluvení zastupitelé: Špalek Vincent pro nemoc
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Semrádová Bohumila, Kořínek Luboš
Přítomní občané: 3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO
• informace o projektu domu pro seniory
• informace o kapacitách v ZŠ a MŠ Vlkaneč
• potřebné opravy a úpravy v ZŠ a MŠ Vlkaneč
• dotaz na možný příspěvek na sekání hřiště
• informace o účasti ZO ČSCH Vlkaneč na soutěží v Lysé nad Labem
• nabídku pana R. na dárky pro děti

Zápis z 20. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 11. 12. 2019 v Kozohlodech

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava, Semrádová Bohumila, Špalek
Vincent, Altmann Josef
Omluvení zastupitelé: Kořínek Luboš, Vágner Václav
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Nováková Martina, Špalek Vincent
Přítomní občané: 21
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO – ze dne 13. 11. 2019 a ze dne 27. 11. 2019.
• informace o konané členské schůzi LD Chraňbož
• informace o opravách rybníků Polňák, Pražák a Kocanda
• informace o kulturních akcích
• informace o možném využití dotace na obnovu multifunkčního hřiště
• informaci o nadcházející schůzce s projekční kanceláří
• informace o rekonstrukci Obecního domu v Kozohlodech
• informaci o možnosti oslovení zemědělců ohledně příspěvku na opravu cest k polím.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program ZO 11. 12. 2019
• ověřovatele zápisu ZO dne 11. 12. 2019 – Nováková Martina, Špalek Vincent
• rozpočet obce na rok 2020 bez výhrad
• střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2025 bez výhrad
• rozpočet PO ZŠ a MŠ Vlkaneč na rok 2020 bez výhrad
• střednědobý výhled činnosti organizace
• PO ZŠ a MŠ Vlkaneč na roky 2021–2023 bez výhrad
• aby Jaroslava Cempírková vykonávala funkci zastupitelky a kronikářky obce Vlkaneč
• zvýšení úplaty v MŠ Vlkaneč na 200 Kč měsíčně, s účinností od ledna roku 2020
• začlenění obce Vlkaneč do turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko z.s.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Na podzim se konalo mnoho tradičních
akcí.
Ve středu 2. 10. 2019 byl ukončen plavecký výcvik a žáci obdrželi vysvědčení.
Ve čtvrtek 3. 10. se žáci 1. a 2. ročníku
pobavili společně s dětmi z MŠ
u pohádky „Potrestaná lakota“, která
byla plná písniček od divadélka Kůzle.
V pátek 4. 10. jsme jeli do Čáslavi

na sportovní utkání ve vybíjené se ZŠ
Žleby. Žáci se rozdělili do dvou družstev na mladší a starší. Byly svedeny zápasy o vítězství. Všichni se snažili hrát,
co jim síly stačily. Nakonec se radovala
obě družstva z naší školy a byl jim předán diplom za 1. místo.
Dne 23. 10. jsme se jeli podívat do Čáslavi
na divadelní představení pohádky „Kouzelné křesadlo“, která se nám velmi líbila.

Poslední říjnový den byl věnován projektu Halloween. Dopoledne jsme vyřezávali dýně. Dýněmi a lampiony jsme vyzdobili zahradu před školou. Večer 31. října
jsme se společně báli na „Halloweenské
cestě“. Letos jsme pro všechny přichystali
strašidelnou cestu přes zahradu OÚ, kde
na nás čekala různá strašidla, lampiony,
strašidelná světýlka a pavouci se svými
sítěmi. Všem malým i velkým se na stezce líbilo. Všichni si s sebou přinesli také
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různá světýlka, ať už lampióny nebo vyřezávané dýně. Na úvod jsme si poslechli několik strašidelných básniček a pak
jsme si společně zazpívali. Celý týden
nám před školou svítily dýně, které si
děti samy vyrobily. Halloweenské lampiony se vznesly na závěr.
Žáci 4. – 5. ročníku byli poučeni o bezpečnosti v silničním provozu. Beseda
s policistou Bc. J. Holíkem z Čáslavi se
konala 20. 11. v rámci vzdělávacího
programu dopravní výchova. Žáci pracovali samostatně i společně na interaktivní tabuli – řešili různé dopravní situace, poznávali dopravní značky.
Praktická část dopravní výchovy se
uskuteční na jaře na nově vybudovaném dopravním hřišti v Čáslavi.
V neděli 1. 12. jsme přivítali adventní
čas rozsvícením vánočního stromu na
návsi. Žáci ze ZŠ vánoční stromek v pátek ozdobili červenými a stříbrnými
koulemi. Děti ze ŠD prodávaly své výrobky na vánočním jarmarku. Na slavnosti starší žáci vystoupili s krátkým
programem. Všichni jsme si zazpívali
krásné vánoční koledy. Stromeček slavnostně zářil a čas adventu nastal.
V úterý 3. 12. jsme se společně báli, ale
hlavně nasmáli u filmové pohádky
„Čertí brko“. Měli jsme radost, že zlo
bylo potrestáno a láska zvítězila, jak už
to v pohádkách bývá.

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. 12. navštívili MŠ i ZŠ „Mikuláš“. Tentokrát přišel Mikuláš s čerty
a anděly. Všechny děti za svou píli
a svědomitost dostaly svou „mikulášskou nadílku“. Nikdo se nebál a všichni
měli radost, že na ně Mikuláš a čerti nezapomněli. Děti kromě sladké odměny
byly také načerněny pekelnými sazemi
a posypány andělským stříbrem. Zkrátka nadílka se vším všudy. Děkujeme rodičům, kteří se o to zasloužili a nadílku
připravili. Dík patří i p. Vágnerovi za
sponzorský dar pro děti v MŠ i v ZŠ.
Zastavit se a užít si milého setkání se
svými nejbližšími je vždy velmi příjemné. Letos nás v sobotu 7. 12. uvítalo

„peklo a čertovská besídka“. Se svým
opravdu čertovsky laděným programem potěšily děti ze ZŠ i MŠ všechny
přítomné. Program byl složen nejen
z básniček a písniček, které žáci důmyslně zdramatizovali, ale hlavně veselého tancování. Dětem se tak podařilo
svým nejbližším předat krásný dárek
a vytvořit trochu pekelnou – čertovskou, ale i vánoční atmosféru. Vždyť
právě děti dávají Vánocům to největší
kouzlo. Poděkování patří všem, kteří se
na přípravě podíleli, velký dík také
p. Löwymu – našemu zvukaři, hlavně
pak všem šikovným dětem a vám, kteří
jste se přišli podívat. Však také potlesk
neměl dlouho konec.
V ZŠ jsme se rozloučili se starým rokem
v pátek 20. 12. školní besídkou s připomenutím vánočních zvyků. Pod stromečkem našli všichni dárek od svých
kamarádů a radost a smích zněl celou
školou.
Do nového roku 2020 bych chtěla popřát nám všem hodně štěstí, zdraví,
úspěchů a vzájemného porozumění. Ať
nás celým novým rokem provází radost
a smích našich dětí!
Mgr. Marcela Formánková

Čertovská besídka

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dne 3. 10. 2019 nás navštívilo „divadélko Kůzle“. Ve vesnici Podpěšín je chalup
jako máku. Nás však zajímaly jen dvě. Ta
šišatá, která patří Petrovi a ta Zorčina,
co je tak bohatě zdobená. Mezi Zorkou
a Petrem je sice rozdíl, on je chudý
a ona bohatá, avšak jsou z jedné vesnice a musejí se spolu naučit vyjít. Jak to
s nimi dopadlo, jsme se dozvěděli v po-

hádce „Potrestaná lakota“. V pátek 25.
října 2019 jsme vyjeli vlakem na polodenní výlet do „Dýňového světa“. Po
cestě k Pipkům jsme se museli nejprve
posilnit, a pak už byly jen samé dýně.
Dýně na zemi, na oknech, ve stodole,
na zahradě, na půdě….opravdový dýňový svět - různé tvary,barvy,velikosti.
Z dýní byly sestaveny labyrinty, vysoká

pyramida… Dětem se líbilo ve „slámovišti“, kde se skvěle vyřádily. Jako bonus
jsme si do školky vezli okrasnou dýni.
Dne 8. 11. 2019 nás přijel navštívit „Minicirkus“. Děti mohly obdivovat žonglérské umění s míčky a kuželkami, cvičené pejsky, balancování s noži, mečem
a sklenkami. Děti si také mohly pohla-
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dit exotická zvířátka – činčilu a opičku.
S očekáváním jsme všichni od rána
5. prosince vyhlíželi a měli nastražené
uši, zda k nám opět zavítají po roce čertíci. A nebylo tomu jinak než jako v minulých letech. Po svačině jsme slyšeli rachtání a cinkání. Básničky a písničky se
všem líbily. Společné setkání nám rychle
uteklo a my musíme říci, že to byl obrovský zážitek pro všechny. Děkujeme čertíkům, Mikulášovi a andílkům, že na nás
nezapomněli a přišli nás pozdravit. Už
teď se těšíme na příští rok.

Čertovská besídka
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kteří si chtěli odpočinout se svými dětmi
v předvánočním shonu a toužili nasát
vánoční atmosféru. Rodiče s dětmi si
společně vytvořili „svícen“ z přírodního
materiálu a všem se moc povedl.
Předvánoční čas tradičně patří i vánoční
besídce, ani my jsme nezůstali pozadu.
Děkujeme všem, kteří si v této hektické
době udělali chviličku času a přišli podpořit děti při jejich vystoupení.
Olga Jonášová, učitelka MŠ

V adventním čase se 9. 12. 2019 konala
„vánoční dílnička“. Uvítali jsme všechny,

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Naši školní družinu letošní rok navštěvují převážně chlapci, a to se odráží
v našich činnostech. Většinu času se
věnujeme sportování a míčovým
hrám, které kluky moc baví. Občas ale
také nezapomínáme na vyrábění různých dekorativních předmětů a dárečků blízkým i sobě pro radost.

špachtlí. Společně jsme upekli cukroví
a medové perníčky, i vánoční svícny
byly z perníku. K naší velké radosti
všechny tyto výrobky brzy zmizely
z našeho prodejního pultu. Moc děkujeme, že jste se přišli podívat v tak velkém počtu, a každý z vás si něco

V říjnu jsme si společně upekli výbornou PIZZU, která nám všem moc chutnala. HALLOWEENSKÁ STRAŠIDLA,
která jsme vyrobili, zdobila prostranství před školou a vypadala opravdu
hrůzostrašně, z toho jsme měli velkou
radost.

SVÁTKY VÁNOC PĚKNĚ OSLAVILI

Před Vánocemi jsme vyráběli různé
dekorace na vánoční jarmark, který se
konal v neděli 1. 12. při rozsvěcení vánočního stromu. Např. dřevěné domečky, betlém, z květináčků, skřítky,
lucerny, stromečky látkové i ze šišek,
zvonečky, hvězdy z kolíčků, adventní
věnečky, sněhuláky z ponožek, andělíčky a vítací domečky z lékařských

NIKDY JSME SE NENUDILI,
A TEĎ PROSÍME ZIMNÍ VÍLU, TU NEJKRÁSNĚJŠÍ
„AŤ NÁS SNÍH A ZIMA POTĚŠÍ“

odnesl. Doufáme, že jsme vás všechny
těmito dárky potěšili.
V adventním čase si děti ozdobily ve
ŠD vánoční stromek, zpívali jsme koledy, vyprávěli si o vánočních tradicích.
Tím vším na nás dýchlo právě kouzlo
nejkrásnějších svátků v roce - KOUZLO
VÁNOC.
Moc bychom si přáli, aby se počasí
umoudřilo a nebe nám poslalo bílou

Vánoční jarmark - školní družina

sněhovou peřinu a my se mohli věnovat zimním radovánkám a pořádně si
zařádit ve sněhu.
Irena Kratochvílová, vychovatelka ŠD

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Milí občané, jsou za námi nejkrásnější svátky roku a jsme opět na počátku
nového roku 2020.
Za uplynulé tři měsíce jsme písemně i osobně blahopřáli našim občanům, kteří oslavili
svá životního jubilea.
Všem jubilantům a Vám všem ostatním přeji do nového roku pevné zdraví, štěstí,
úspěch a pohodu v osobním i pracovním životě.
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ČINNOST MÍSTNÍCH SPOLKŮ A OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ

SDH PŘIBYSLAVICE
30. 11. 2019 se konala v sále pohostinství výroční valná hromada a volby nového výboru, který byl schválen. Na závěr schůze, za přítomnosti
hasičů a hostů, byl promítnut záznam
z předávání medaile „Zasloužilý hasič“.
Toto ocenění dostal pan Václav
Venclák na zámku v Přibyslavi 3. 5.
2019.
7. 12. 2019 se u hasičské zbrojnice konalo rozsvícení vánočního stromečku.

Starosta hasičů přivítal všechny přítomné. Za poslechu vánočních koled
se lidé měli možnost zahřát popíjením
svařeného vína. Velkým překvapením
pro všechny přítomné bylo odhalení
postaveného Betléma, který vyrobil
pan Josef Hazuka. V sále bylo připraveno menší pohoštění. Za přítomnosti
mikuláše, čerta a anděla dostalo každé
dítě mikulášskou nadílku. Tato podvečerní akce se zdařila. Poděkování patří
všem, kteří se na ni nějakým způso-

bem podíleli. Hasiči SDH Přibyslavice
připravují ples na 7. 3. 2020. Všichni
jste srdečně zváni. Přejeme všem spolkům a občanům mnoho zdraví v roce
2020.

Výroční valná hromada
V pátek 22. listopadu se konala výroční valná hromada našeho sboru, na
které byla zhodnocena činnost za
uplynulé období a připraven plán na
příští rok. Bylo též některým členům
předáno ocenění za věrnost a dlouholetou činnost v našem sboru.

stranství okolo stromu bylo plné lidí,
kteří tak společně přišli zahájit adventní čas. Na závěr jsme si společně zazpívali píseň „Vánoce, vánoce přicházejí“.

starosta SDH Přibyslavice
Václav Venclák

SDH KOZOHLODY
Posvícenská taneční zábava
V sobotu 16. října jsme uspořádali tradiční posvícenskou taneční zábavu.
Hrála skupina Universum. Letos jsme
opět připravili malé losování, tři hodnotné ceny si našly své majitele o půlnoční přestávce.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
V měsíci říjnu byla provedena rekonstrukce vnitřku hasičské zbrojnice.
Byla zhotovena nová elektroinstalace
a nová omítka. Materiál uhradil obecní
úřad a práci provedli hasiči zdarma.
Pamětní deska
28. října jsme k lípě zasazené ke 100.
výročí založení Československé republiky umístili pamětní desku.
Vepřové hody
První listopadovou sobotu jsme opět
připravili vepřové hody. Role řeznického mistra se i letos velmi dobře zhostil
p. Jaroslav Červinka. Bylo zde možné
ochutnat různé zabíjačkové pochoutky (ovar, jitrnice, tlačenku a zabíjačkovou polévku).

Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu
V sobotu 30. listopadu členové našeho
sboru opět postavili vánoční strom a
zajistili jeho slavnostní rozsvícení. Začátek programu byl naplánován na 18.
hodinu a celý jej uváděl p. Jaroslav
Červinka. Po přivítání přítomných předal slovo panu faráři Petru Tobkovi,
který ve svém proslovu nastínil ten
pravý smysl Vánoc a pozval přítomné
na bohoslužby, které se uskuteční o
vánočních svátcích. Dále pak vystoupily děti z Kozohlod, které přednesly
básničky s vánoční tématikou. Hudební skupina zahrála několik známých
koled. Své umění v recitování opět
předvedli naši hasiči. Pro zahřátí se podávalo svařené víno a cukroví. Pro-

Vánoční koncert
V sobotu 7. prosince naši hasiči uspořádali vánoční koncert, který se uskutečnil v Obecním domě. Duo Jan
Páleníček – violoncello a Jitka Čechová – klavír, zahráli několik skladeb od
známých autorů.
Předvánoční procházka
V sobotu 21. prosince jsme uspořádali
předvánoční procházku. Trasa procházky vedla po asfaltové polní cestě
okolo Polního rybníka do Vlkanče a
zpět po polních cestách do Kozohlod,
kde na nás v Obecním domě čekalo
malé pohoštění. Procházky se zúčastnilo 18 turistů, počasí nám přálo a procházka se líbila.
Silvestrovské posezení
Poslední letošní akcí našeho sboru tradiční rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového se uskutečnilo v
Obecním domě. Hrála živá hudba a
všichni jsme se skvěle bavili do ranních hodin.
Plánované akce
•
Hasičský ples 15. 2. 2020, hraje
Universum
•
Oslava MDŽ 7. 3. 2020
Na obě tyto akce jste srdečně zváni.
Členové SDH Kozohlody přejí všem
občanům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti roce 2020.

Sázení jabloní k Lípkám 2. 11. 2019

F. Klečák, Kozohlody
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TJ SOKOL VLKANEČ
Kvalita hráčů každým rokem stoupá.
Výsledky:
Děti do 15 let – 16 účastníků
1. Lukáš Zahradník
2. Filip Zelený
3. Tomáš Adamec
Dospělí – 24 účastníků
1. Luděk Vlach
2. Josef Forejt
3. Radek Zikmunda
Novoroční turnaj, stolní tenis

Vážení čtenáři Zpravodaje,
oslavy příchodu nového roku ve mně
znovu vyvolaly zděšení, jak moc ten čas
letí. Člověk s každým rokem bilancuje a
alespoň u sebe pozoruji, že nepřemýšlím pouze o tom, co bude, ale s věkem
daleko více vzpomínám na to, co bylo.
A protože je článek do Zpravodaje
v mých rukách, a zatím nic nepodlehlo
cenzuře, tak jsem se rozhodla zavzpomínat na všechny Zpravodaje č. 1 od
roku 2008, kdy bylo vydáno úplně první číslo. Tedy na události, které jsme
v naší Tělovýchově, než se dostaly na
papír, prožily.
Každé číslo začínám fotbalem. Ani tentokrát tomu nebude jinak. A o čem se
ve zpravodajích psalo? Hráči měli za sebou podzimní sezónu, takže mohly být
hodnoceny výsledky a připravována
taktika na jaro.
V úplně prvním čísle se píše o tom, že
v roce 2007 skončilo družstvo žáků
a bylo založeno družstvo dorostu. Dorost však hrál pouze do jara 2010, poté
se z důvodu nedostatku hráčů rozpadl.
Tým mužů byl dlouhé roky ve IV. třídě,
ale na jaře 2017 postoupil do III. třídy.
V tabulce níže můžete posoudit, jak se
fotbalistům dařilo.
Podle uvedených údajů je vidět, že se
nám docela daří. Hodily by se však další
posily, aby bylo stále dostatek hráčů na
střídání. K ještě lepším výsledkům by
Rok

2007

2008

2009

Dorost

9.

6.

9.

Dospělí

13.

9.

9.

určitě pomohla také větší účast hráčů
na trénincích. Nejvíce se jich sejde vždy
1. ledna, ale pak jejich počet klesá. Někdy jsme sami sobě soupeřem, protože
nemáme natrénováno. Vyzdvihnout
však musím Vaška Zeleného, který je
po celé ty roky velkou a stabilní oporou
nejen týmu, ale celého spolku.
Další událost, o které se v každém čísle
psalo, je vánoční zábava. Vždy hrála kapela PUNC (Mokrý Banditi). Tato akce je
velmi oblíbená a stále hojně navštěvovaná.
Pravidelnou aktivitou, o které se každý
rok píše v prvních číslech Zpravodaje,
je Turnaj ve stolním tenise. Tato akce je
po celou dobu velmi oblíbená. Uspořádali jsme ji i letos a přihlásil se rekordní
počet účastníků (40). Plán byl soutěžit
ve třech kategoriích – děti do 15 let,
dospělí a lidé nad 55 let. Nakonec se
hrálo jen v kategoriích - děti a dospělí.
Nových tváří výrazně nepřibývá, ale
někteří začínali jako děti a už hrají za
dospělé. Mezi nejlepšími je takovým
příkladem Monika Nováková nebo Miroslav Altmann ml. Věřím, že i nynější
hráči v dětské kategorii se „propinkají“
až do kategorie dospělých. Nejlepší
dospěláci se zatím posouvají jen na
stupních vítězů. Za všechny uvedu
pana Luďka Vlacha, který je pravidelným účastníkem a až asi na jednu výjimku střídá první a druhé místo. Ale už
nyní se ukazuje, že mládež má velké
šance ho z pomyslného trůnu sesadit.

Nakonec jsme se rozhodli vyhodnotit
také nejlepší účastníky 55+
1. Emil Hrubý
2. Jarmil Zavadil
3. František Černý
Všichni tři se umístili v první desítce.
Také byly vyhodnoceny ženy. Jelikož
byly pouze tři, tak šlo jen o to, jak se na
stupních vítězů poskládají.
1. Monika Nováková
2. Eva Zavadilová
3. Martina Nováková
Všechny tři se také dostaly velmi vysoko.
Na základě námi zaslané přihlášky, byla
akce zařazena do projektu ČUS Sportuj
s námi 2020. Výše finanční podpory
bude schvalována na jednání Výkonného výboru ČUS v dubnu tohoto roku.
V uplynulém období jsme také podávali žádost na MŠMT. Na výsledky stále
čekáme.
Nesmím opomenout další aktivity,
které mají dlouholetou tradici. Pravidelně probíhá v zimních měsících sauna a pro ženy a dívky pořádá Dáša Altamannová a Martina Nováková
cvičení.
Za těch uplynulých 13 let, co je Zpravodaj vydáván, se odvedl velký kus
práce. Uspořádali jsme desítky akcí,
odpracovali stovky brigádnických hodin, při kterých jsme zejména udržovali nebo zvelebovali hřiště a kabiny.
Zažili jsme spoustu legrace, ale také
starostí.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

posl.

10.

11.

11.

posl.

3.

1.

10.

10.

6.
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Za vším, o čem píši, stojí velký kus
obětavosti. Každý, kdo se na činnosti
našeho spolku podílel, ví, že ho to
stálo spoustu času, který mohl strávit
i jinak. Ale každý z těchto lidí si uvědomoval důležitost této práce pro
rozvoj obce. Mám však obavy, zda
všechny ty minulé generace ochotných lidí v budoucnu někdo nahradí.

Až budete číst toto číslo, bude mít
naše Tělovýchova po volbách do výboru. Uvidíme, zda se někdo zapojí do vedení a tím bude zajištěna další budoucnost spolku. Byli bychom za to rádi.
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Přeji našemu spolku a nám všem, aby
těch zmeškaných příležitostí bylo co
nejméně, protože už nikdy nemusí
žádná příležitost přijít.

Sókratés ve své době řekl: „Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných příležitostí.“

MS DIANA VLKANEČ
Podzimní hony
Tak jako každý rok v měsíci listopadu a prosinci se konaly
hony na drobnou a škodnou zvěř. Na těchto honech bylo
uloveno 15 zajíců, 38 bažantů. Škodná a černá zvěř nebyla
ulovena žádná.Většina ulovené drobné zvěře byla použita
do tomboly mysliveckého plesu.
Ostatní činnost
Do honitby byly umístěny dva nové polokryté posedy, které
zhotovil především pan Jaroslav Tichý starší, a to v části honitby Prachářka.

V současné době se myslivci věnují přikrmování zvěře, které
v zatím této mírné zimě nemusí být tak intenzivní.
Plánované akce v roce 2020
9. 5. 2020 - Rybářské závody pro děti + dětský den
2. 5. 2020 Zkoušky psů
Brokové střelby na asfaltové holuby - termín bude upřesněn.
V. Burian, Vlkaneč

SDH VLKANEČ
Dobrý den,
na úvod našeho článku, bych všem našim spoluobčanům a čtenářům časopisu popřála hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v roce s krásnou číslovkou
2020. Rok 2019 jsme probrali na valné
hromadě, která se tradičně konala
v myslivecké klubovně Diana. Na programu schůze bylo hlavně zhodnocení práce vykonané v loňském roce, finanční zpráva spolku, volba nového
výboru a plány na letošní rok.
Ohlédnutí za rokem 2019
První akcí, kterou jsme v roce 2019 pořádali, byl maškarní průvod po vsi
a večerní maškarní ples. Tato akce
bývá vždy velmi kladně hodnocena.

Děti, které se zabývají
požárním sportem, se v roce
2020 zúčastní hasičské soutěže
„Soptík“.
Termíny soutěží jsou:
• 16. 5. 2020 Vrdy
• 23. 5. 2020 Záboří nad Labem
• 6. 6. 2020 Kácov
• 5. 9. 2020 Žleby
• 13. 9. 2020 Močovice

Členové hasičského sboru se také podíleli na pálení klestí v obecních lesích. Celkově je spolupráce s obecním
úřadem na výborné úrovni.
Tradiční je i pořádání okrskové soutěže, kde družstva Vlkanče obsadila
3., 4., a 5. místo. Zde byla také vyzkoušena nová stříkačka, která se dobře
osvědčila.
O prázdninách jsme se aktivně účastnili Letních slavností a pořádali pouťovou zábavu.
Na podzim se konal zájezd do vinného
sklípku v Hustopečích u Brna, který
byl spojen s prohlídkou hasičského
muzea v Přibyslavi. Výlet byl opravdu
povedený, Doufejme, že se v budoucnu bude opakovat.
Výbor SDH Vlkaneč zůstal ve stejném
složení jako v předchozích letech, kromě pana Karla Zavadila, který ze své
funkce odstoupil. Tímto bychom chtěli panu Zavadilovi moc poděkovat za
jeho dlouholetou a obětavou práci ve
prospěch SDH. Přejeme Vám pevné
zdraví a ještě mnoho šťastných let.
Do našeho sboru vstoupil nový člen.
Stal se jím p. Zdeněk Pávek, který už
dlouhá léta s hasiči spolupracuje.

Na letošní rok připravujeme:
• 21. 3. 2020 Maškarní ples (zahraje
kapela Naplech)
• Okrskovou hasičskou soutěž
ve Vlkanči (termín bude upřesněn)
• Účast na ostatních soutěžích
a výročích okrsku (Kozohlody,
Šebestěnice, Leština)
Krásný Nový rok 2020 přeje SDH Vlkaneč.
Michaela Časarová, Vlkaneč

Posezení pro seniory
28. 3. 2020 pořádá Obecní úřad
ve Vlkanči posezení pro seniory.
V 15.00 h. v sále pohostinství
ve Vlkanči vám k poslechu i tanci
zahraje Jiří FiFdler a spol.
Podávat se bude malé občerstvení
s kávou zdarma. Posezení je určeno
pro obyvatele z obcí Přibyslavice,
Kozohlody a Vlkanče, kteří dovršili
věku 65 let.
Svoz bude zajištěn auty v 14.45
od míst před Obecními domy
v Kozohlodech a v Přibyslavicích.
Zpět budou občané rozvezeni dle
potřeby nebo po ukončení akce.
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ VLKANEČ
Koutek chovatele
Než jsme se nadáli, je měsíc po zimním
slunovratu, což znamená, že jsme v polovině meteorologické zimy. Dny se již
nezkracují, ale naopak se každým dnem
viditelně prodlužují. Zcela určitě nás
zima ještě potrápí, ale ti z nás, nedočkaví
zahrádkáři, již vysévají do truhlíků různá
semena a připravují vše potřebné pro
blížící se jaro. Prodlužující se den, délka
slunečního svitu a jeho intenzita působí
na zvýšenou tvorbu testosteronu, což mění chování domácích zvířat,
zvlášť holubů a králíků. Protože v únoru většinou přichází kratší období s velmi silnými mrazy, snažíme se, aby se nám nelíhla žádná
mláďata. U králíků máme tuto záležitost plně pod kontrolou, ale u
holubů můžeme nechtěnému hnízdění zabránit pouze rozdělením
holubic od holubů, tzn. mít dvě voliéry a střídavě vypouštět jeden
den holubice a druhý den holuby. Pakliže na sebe rozdělené páry vidí
a slyší se, opět se na jaře většinou spojí. Loňský podzim byl pro neorganizované chovatele králíků doslova pohromou. Každý z postižených se sám přesvědčil, jak důležitá je vakcinace. Takové řeči, které
vedou různá pochybná seskupení jako „Děti země“ a jemu podobné,
jsou v dnešní době zcela zcestné. Žijeme v agresivním a zcela zamořeném prostředí. Když vše budeme nechávat na samovolném vyřešení, za několik desetiletí nebudeme mít vůbec nic. Nechceme vše
svádět na globalizaci, ale přesunem zboží, potravin, ovoce a živých
organismů na velké vzdálenosti se k nám dostávají různé plísně, viry,
roztoči i vyšší organizmy, s kterými si naše flóra a fauna nedokáže
sama poradit. Například invazní druh plzáka španělského, uměle vytvořené bakterie způsobující vážná onemocnění či roztoči varoa destruktor napadající naše včelstva. Včely z východní Asie, kde se tento
roztoč běžně vyskytuje, se s ním dokážou vypořádat na rozdíl od naší
včely. Od poloviny 70. let minulého století, kdy byl tento roztoč zavlečen na naše území, jsme nuceni s ním bojovat. Když včelař neprovede přes zimní období důkladné přeléčení fumigací variadolem, má
za dvě sezony po včelách. Během ledna by měl každý včelař odevzdat směsný vzor k vyšetření ke své základní organizaci.
Jelikož někteří občané se domnívají, že naše organizace nevyvíjí žádnou činnost, rádi bychom je vyvedli z omylu. Velkou měrou se podílíme na propagaci obce Vlkaneč a věřte, že naše ZO je dobře zapsána

svými úspěchy na výstavách v podvědomí celé chovatelské veřejnosti. V měsíci únoru jsme provedli malou přednášku o ovocnaření a včelaření v místní škole. V měsíci březnu jsme provedli přednášku o chovu drobných domácích zvířat. V květnu jsme pomohli mysliveckému
sdružení Diana s uspořádáním dětských rybářských závodů. Koncem
května jsme darovali vlkanečským Vlčatům 6
odchovaných divokých králíků a dalších 26 jsme vypustili do biokoridoru. Na dětském dnu jsme místnímu mysliveckému sdružení vybudovali jedno zastavení na naučné stezce u nás na dvoře, kde jsme vystavili několik zvířátek, ukázku chovatelských potřeb včetně potřeb
pro včelaření obohacenou ochutnávkou různých druhů medu pro
děti. Při letních slavnostech (dožínkách) vždy připravujeme malý zábavný program včetně výstavky námi chovaných zvířat. Při letním
festivalu v obci Dobrovítov prezentujeme obec Vlkaneč. Celou chovnou sezonu obesíláme výstavy oblastní, krajské i speciální včetně velké národní. Zúčastnili jsme se celkem 28 výstav, kde jsme předvedli
rekordní počet zvířat – celkem 189. Téměř všechna byla vystavena v
ucelených čtyřčlených kolekcích. Na těchto výstavách jsme získali 36
čestných cen, 2 tituly národní šampion a 5 pohárů nejlepší mladý
chovatel. Zvláštní poděkování patří našim mladým chovatelům Filipu
Františkovi Rajdlovi a Oldíku Vlachovi, kteří letos opravdu zazářili. Oldík Vlach získal celkem 11 čestných cen a 4 poháry nejlepší mladý
chovatel. Filípek Rajdl získal 3 čestné ceny a 1 pohár pro nejlepšího
chovatele. Díky svým úspěchům se řadí mezi nejlepší mladé chovatele na okrese a právem jsme na ně pyšní.
Každým rokem, vždy 28. prosince, pořádáme stolní bodování králíků
pro zvané přední chovatele z celé České republiky, kde probíhá soutěž o nejlépe hodnoceného králíka. Vítěz obdrží broušený putovní
pohár memoriálu Ing. Josefa Zadiny, kde je vždy vybroušeno jeho
jméno, plemeno s kterým soutěžil a počet získaných bodů.
Na závěr bychom rádi poděkovali obecnímu zastupitelstvu za finanční podporu našemu spolku, všem občanům za přízeň a popřáli všem
v novém roce, hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti, hodně tolerance vůči druhým, a aby se nám v našich obcích žilo všem dobře.
Veselé a šťastné vykročení do nového roku přejí všichni chovatelé.
Josef Rejnek, Vlkaneč

Předvánoční setkání se jako každoročně
uskutečnilo v kostele sv. Václava
v Přibyslavicích,
tentokrát 21. prosince 2019. Původně měly být na programu
koledy zpívané dětským pěveckým sborem, ale vzhledem k
epidemii planých neštovic, která vypukla ve škole a znemožnila dětem vystoupení, jsme museli přistoupit ke změnám.
Po domluvě s Markétou a Danielem Rumpíkovými jsme připravili náhradní program. Na pozadí adventních zpěvů četli
manželé Rumpíkovi úryvky z bible:
•
•
•
•
•
•

Nový betlém v Přibyslavicích

Radostnou novinu, kdy anděl oznámil Zachariášovi narození Jana Křtitele
Nic není nemožné, kdy anděl Gabriel zvěstoval Panně Marii narození Krista
Má duše velebí Hospodina, kdy se Panna Maria setkala s Alžbětou
Janovo narození, kde evangelium popisuje narození Jana Křtitele
Ježíšovo narození, které popisuje betlémskou událost
Zasvěcení v chrámu, kdy se svatá rodina setkává se Simeonem a prorokyní Annou

Po skončení tohoto programu si přítomní mohli do svých domovů odnést „ BETLÉMSKÉ SVĚTLO“. Nakonec jsme se
všichni sešli na společném posezení
u kávy, čaje a vánočního cukroví v místním hostinci, které proběhlo v přátelském duchu.
Mudr. Dobromila Lebedová
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KLUB LABUŽNICKÝCH POHODÁŘŮ
má za sebou v uplynulém roce 2019 hned několik hezkých akcí, které
obohatily kulturní a společenský život v Přibyslavicích. Pojďme připomenout některé z nich. Všechno začalo loni v březnu Dětským maškarním karnevalem, kde jsme s dětmi z naší i z okolních vesnic společně hledali ztracenou princeznu. To se podařilo a následně jsme to
oslavili diskotékou, kterou si všechny děti pořádně užily. Na konci
dubna jsme na návsi pálili Čarodějnice a několikrát jsme se setkali
i v létě, kdy nechyběla ani taneční zábava v sálu místního hostince.
V prosinci jsme pak slavnostně rozsvítili vánoční strom a pro děti jsme
připravili nadílku s Mikulášem, andělem a čertem. Zapomenout ale
nesmíme ani na další akce, na kterých se loni Klub labužnických pohodářů menší měrou podílel. Jsme rádi, že jsme mohli být u hasičského plesu, rybářských závodů i akcí na podporu kostela v Přibyslavicích, které pořádala MUDr. Lebedová. Děkujeme za ně! A co nás čeká
letos? Program máme nabitý a startujeme v sobotu 15. února
2020 Dětským maškarním karnevalem, na který jsou ale samozřejmě srdečně zváni i dospěláci. Karneval bude mít i letos po-

hádkové téma a chybět nebude ani diskotéka v maskách. Začátek akce bude v 14 hodin v sálu hostince v Přibyslavicích a vstupné
bude dobrovolné. Tak vezměte děti a přijďte – těšíme se na vás!
Monika Rumpíková, Přibyslavice

Návštěva Mikuláše v Přibyslavicích

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Již několikrát jsme na stránkách našeho Zpravodaje upozorňovali a vyzývali Vás, naše spoluobčany z Vlkanče a Kozohlod,
k větší kontrole a dodržování zásad, co ze svých domácností vylévate nebo vhazujete do domovních odpadů (kanalizace).
Poslední dobou, od 23. 12. 2019 celkem čtyřikrát, byli pracovníci VHS nuceni opět čistit vstupní čerpadla na ČOV ve Vlkanči.
Již dříve jsme také upozorňovali, že s tím souvisí i zvýšené náklady na tuto činnost, které se následně promítají i do ceny
stočného. Hadry, utěrky, rúzné zdravotnické a hygienické potřeby do kanalizace rozhodně nepatří. Apelujeme proto na Vás
a žádáme o Vaši součinnost, aby nebylo v budoucnu nutné k těmto zbytečným zásahům přistupovat.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ ÚNOR - KVĚTEN 2020
15. 2. 2020

Hasičský ples v Kozohlodech - pořádá SDH Kozohlody

15. 2. 2020

Dětský karneval v Přibyslavicích - pořádá Klub labužnických pohodářů

29. 2. 2020

Sportovní ples ve Vlkanči - pořádá TJ SOKOL Vlkaneč

6. 3. 2020

Oslava MDŽ V Přibyslavicích - SDH + Spolek přátel

7. 3. 2020

Oslava MDŽ v Kozohlodech v Obecním domě, pořádá SDH Kozohlody

7. 3. 2020

Hasičský ples v Přibyslavicích - pořádá SDH Přibyslavice

21. 3. 2020

Maškarní ples - pohostinství Vlkaneč, pořádá SDH Vlkaneč

28. 3. 2020

Posezení pro seniory - pohostinství Vlkaneč, pořádá obec Vlkaneč

30. 4. 2020

Čarodějnice v Přibyslavicích, pořádá SDH Přibyslavice

30. 4. 2020

Pálení čarodějnic v Kozohlodech, pořádá SDH Kozohlody

30. 4. 2020

Tradiční pálení čarodějnic ve Vlkanči na fotbalovém hřišti, pořádá TJ SOKOL Vlkaneč

30. 4. 2020

Slet čarodějnic za školou pořádá ZŠ Vlkaneč

2. 5. 2020

Zkoušky psů - pořádá MS DIANA Vlkaneč

9. 5. 2020

Rybářské závody pro děti, spojené s oslavou MDD, pořáda MS DIANA Vlkaneč

Bližší upřesnění jednotlivých akcí bude provedeno na informačních plakátech umístěných ve vývěskách a na plakátových plochách
a v neposlední řadě i na internetových stránkách obce.
Povinně zveřejňované informace: Název periodického tisku: Zpravodaj obce Vlkaneč / Četnost vydání: čtvrtletník / Regionální
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