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ZPRÁVY Z OBCE

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce se konají od května 2020 vždy poslední 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.

SLOVO STAROSTY
V dnešní době koronavirové bych chtěl poděkovat občanům našich obcí za dodržování opatření na ochranu zdraví v boji proti
této nemoci. Ještě větší poděkování patří Všem, kteří se zapojili do výroby roušek a jejich bezplatnou distribuci, i těm, kteří nabídli svou pomoc při rozdělování a distribuci dezinfekce.
Sami jste byli svědky toho, jak se v celé zemi jako mávnutím kouzelného proutku téměř zastavil život, ze dne na den skončil
kulturní i společenský život, byly ukončeny sportovní aktivity, školy ukončily vyučování. Mnoho lidí přišlo v důsledku ukončení
a zákazu některých činností o práci a jediný zdroj příjmů. Museli jsme omezit cestování, pohyb po veřejných místech, začít dodržovat hygienická opatření. Z důvodu zákazu shromažďování musely místní spolky i Obec zrušit konání kulturních, společenských a sportovních akcí. Dle vyjádření epidemiologů ještě pravděpodobně dlouhou dobu akce s vyšším počtem osob nebudou povoleny. V současné době se však snižuje počet nemocných a roste tak naděje, že se budou bezpečnostní opatření
rozvolňovat. A tak sami ještě nevíme, zda budeme organizovat Obecní slavnosti. Mohlo by se stát, že všechna vynaložená
energie a snaha na zajištění tak velké akce by přišly vniveč. Je těžké něco plánovat a připravovat, když v současné době netušíme
jaká hygijenická nařízení budou platná v srpnu. Tradiční rozsvícení vánočních stromků a vánoční koncerty snad proběhnou bez
omezení a uskuteční se dle plánu.
Přeji Vám do nadcházejících dnů pevné zdraví a dostatek energie na překonání tohoto období.

POHYB PSŮ A ZVÍŘAT
Již po několikáté bych chtěl upozornit, že je stále v platnosti Vyhláška o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných
prostranstvích. V poslední době se množí případy, kdy zvířata majitelům utíkají a obtěžují ostatní občany a dochází i ke hmotným škodám. Ještě jednou apeluji na dodržování tohoto dokumentu. Porušování této vyhlášky bude stíháno jako přestupek
přestupkovou komisí MěÚ Čáslav.
Josef Klaus- starosta

SVOZ ODPADU
Žádáme občany, aby k ukládání odpadu, ať již objemného, stavebního, nebezpečného nebo biologického (pokud
nevyužili svoz bioodpadu), využili služeb Sběrného dvora a kompostárny v Golčově Jeníkově, které jsou pro občany žijící
v našich obcích zdarma. Množí se totiž případy odkládání odpadu (který tam nepatří) ke kontejnerům na tříděný odpad
či na jiná místa. Kontakt na sběrný dvůr je ve vývěskách obcí a na obecních stránkách v menu Odpady. V areálu sběrného
dvora je též možnost odevzdat textil pro Diakonií Broumov. A pro připomenutí – svoz nebezpečného odpadu v letošním
roce proběhne v úterý dne 14. července.

Svoz bio odpadu (hnědých popelnic) je zajišťován v období
od 1. 4. 2020 do 30. 11. 2020 vždy každou lichou středu

ZPRAVODAJ

O B C E V L OBCE
K A N VLKANEC
EČ
ZPRAVODAJ

císlo 2
4

strana
strana

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis z 1. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 15. 1. 2020 v Přibyslavicích

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava, Kořínek Luboš, Vágner Václav,
Špalek Vincent, Altmann Josef
Omluvení zastupitelé: Semrádová Bohumila
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Vágner Václav, Novák Oldřich
Přítomní občané: 11
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Uzavřít s Římskokatolickou církví Zbýšov darovací smlouvu. Termín do 31. 1. 2020. Zodpovídá starosta.
• Uzavřít kupní smlouvu s panem J. F. Termín do 31. 1. 2020. Zodpovídá starosta.
Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
• Trvá oprava rybníka Přibyslavice – v rybníku se stále nezadržuje voda.

Zápis ze 2. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 12. 2. 2020 ve Vlkanči

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava, Kořínek Luboš, Semrádová
Bohumila, Špalek Vincent, Altmann Josef
Omluvení zastupitelé: Vágner Václav
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Nováková Martina, Semrádová Bohumila
Přítomní občané: 7
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Uhradit dlužnou částku 27 735 Kč Plynofikaci Ledečsko. Termín do 29. 2. 2020. Zodpovídá starosta.
• Uzavřít smlouvu o dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a. s. Termín do 14. 2. 2020. Zodpovídá starosta.
• Uzavřít s Římskokatolickou církví Žleby darovací smlouvu. Termín do 29. 2. 2020. Zodpovídá starosta.
Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
• Trvá oprava rybníka Přibyslavice – v rybníku se stále nezadržuje voda.

Zápis ze 3. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 11. 3. 2020 v Kozohlodech

Přítomní zastupitelé: Altmann Josef, Klaus Josef, Kořínek Luboš, Novák Oldřich, Nováková Martina, Semrádová Bohumila,
Špalek Vincent, Vágner Václav
Omluvení zastupitelé: Cempírková Jaroslava
Zapisovatel: Semrádová Bohumila
Ověřovatelé zápisu: Špalek Vincent, Novák Oldřich
Přítomní občané: 26
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Uzavřít s panem J. V. kupní smlouvu na stavební parcelu p. č. 1198 (1766m2) v k. ú. a obci Vlkaneč za 245Kč/m2 + DPH.
• Odeslat finanční příspěvek 1 000 Kč neziskové organizaci Linka bezpečí.
Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
• Trvá oprava rybníka Přibyslavice – v rybníku se stále nezadržuje voda.

Zápis z 5. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 29. 4. 2020 ve Vlkanči

Přítomní zastupitelé: Altmann Josef, Klaus Josef, Kořínek Luboš, Novák Oldřich, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava,
Špalek Vincent
Omluvení zastupitelé: Semrádová Bohumila, Vágner Václav
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Altmann Josef, Novák Oldřich
Přítomní občané: 6 (po dobu nezbytně nutnou)
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Zveřejnit výsledky výběrového řízení. Termín do 30. 4. 2020. Zodpovídá starosta.
• Vyzvat vítěze výběrového řízení k součinnosti při uzavírání smlouvy. Termín do 21. 5. 2020. Zodpovídá starosta.
• Sepsat se ZD Vysočina Zbýšov dodatek k nájemní smlouvě. Termín do konce měsíce května 2020. Zodpovídá starosta.
Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
• Trvá oprava rybníka Přibyslavice – v rybníku se stále nezadržuje voda.
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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.
Kdy bude dokončena výstavba komunikace v nové lokalitě u Kovářáku?

od firmy Tesco Stores ČR a.s.). Zbývá pouze zapsat změnu na
registru škol, což je v kompetenci ředitelky ZŠ a MŠ.

Výstavba je rozdělena do dvou etap. V první etapě bude vybudováno těleso komunikace a kanalizace. Dle vyjádření vítězné firmy ve VŘ bude stavba 1. etapy dokončena do konce
měsíce června. Ve druhé etapě bude dokončena vrchní část
vozovky s obrubníky. Ukončení by mělo proběhnout do
dvou let od nabytí právní moci stavebního povolení.

Jaká je situace v obecních lesích?

Plánuje obec budování nových stavebních parcel?
V současné době Obec Vlkaneč neplánuje budování stavebních parcel v žádné obci. Není ani dokončena nová lokalita u
Kovářáku.
Podařílo se navýšit kapacitu školní jídelny?
Kapacita jídelny v MŠ byla navýšena a schválena OHES Kutná
Hora na počet 60 obědů i díky nově vybavené kuchyni (dar

Novostavby ve Vlkanči

Situace v obecních lesích není dobrá. Je stejná jako v celé
republice, díky teplé a suché zimě a teplému nástupu jara se
nepodařilo omezit působení kůrovce. Těží se napadené dřevo ve smrkových kulturách, ale kůrovec začal škodit i v borovici. A protože je nadbytek dřeva na trhu, neustále klesají
výkupní ceny dřeva. V současnosti poklesl i odbyt do Číny.
Chtěl bych poděkovat členům SDH Kozohlody, SDH Vlkaneč,
MS Diana a TJ Sokol Vlkaneč, kteří se zúčastnili prací při úklidu lesa, opravě a budování oplocenek. Snažíme se zalesňovat, bylo postaveno 350 m nových oplocenek a zasázeno 5
500 stromků. Bude pokračovat těžba poškozených stromů.
Ve spolupráci s odborným lesním hospodářem jsme zažádali o dotaci na kompenzaci cen dřeva poškozeného kůrovcem
za roky 2017–2018.

Novostavby ve Vlkanči

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V měsíci lednu jsme pilně pracovali, protože nás čekalo hodnocení za celé 1. pololetí školního roku. Ve čtvrtek 30. 1.
2020 obdrželi žáci svá vysvědčení, všichni prospěli a někteří se radovali z vyznamenání. Pro prvňáčky to bylo jejich první. V pátek je čekaly jednodenní
prázdniny.
Ve středu 26. 2. nás navštívil ing. Ondřej
Pelikán ze Záchranné stanice Lipec, který pracuje i v Oboře Žleby s přírodovědným pořadem „Smysly zvířat“. V přednášce dětem představil poutavým
způsobem, jaké výjimečné dovednosti
používají zvířata ve volné přírodě
k tomu, aby si obstarala potravu a sama

se co nejlépe ubránila nebezpečí a nástrahám divočiny. Zajímavé vyprávění
bylo doplněno ukázkou zvířat, která si
mohly děti pohladit. Utvořili jsme společně např. z rukou překážkovou dráhu
pro šváby. Nechyběl ani had, puštík, krysa nebo ježek. Na závěr žáci dostali odpovědi na všechny své všetečné otázky.
Všem se nám beseda líbila a v hodinách
prvouky a přírodovědy jsme si o smyslech zvířat povídali.
V pátek před jarními prázdninami 6. 3.
k nám zavítala p. Olga Lazárková s výtvarným projektem „Enkaustika - malování na hrnečky.“ Nejprve jim p. lektorka
vysvětlila, jakou technikou budou pra-

covat. Děti si pak vybraly šablonu, která
se jim líbila, a začaly kreslit tužkou přes
papírový kapesníček na hrneček. Pak
obrázek obtáhly a vybarvily. Hrnečky
jsme nechaly zapéct v troubě, aby se obrázek tzv. zafixoval. Jeden hrneček byl
krásnější než druhý a všichni už se těšili,
jak se budou líbit doma rodičům. Někdo
měl hrneček pro sebe a jiný jako dárek.
Od 9. března jsme měli jarní prázdniny,
na které se všichni moc těšili. V úterý nás
všechny zasáhla neuvěřitelná zpráva
o uzavření všech škol od 11. 3. 2020,
z důvodů epidemie COVID-19. V tu chvíli jsme ještě netušili, že se setkáme až na
konci května a s některými žáky vůbec,
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protože školní docházka do konce
června se stala dobrovolnou. Od 16. 3.
nastala pro nás distanční výuka neboli
učení na dálku. Pro všechny žáky jsme
připravovali učení na celý týden. Úkoly
jsme dávali dětem vždy v pondělí na
web školy a na nástěnku. Všechny pracovní listy, nové učebnice a sešity jsme
podle potřeby ukládali do označených
krabic ve vestibulu školy. Rodiče nebo
žáci si úkoly vyzvedávali. S některými
dětmi jsme byli v kontaktu přes email
nebo mobil. Některým žákům jsme pracovní listy skenovali a zasílali emailem.
Žáci také dostávali odkazy na webové
stránky, kde byla vhodná témata k probíranému učivu. P. učitelky však potřebují ke své práci zpětnou vazbu, a proto
žáci nosili podle zájmu do školy vypracované úkoly v označených taškách. Občas byl vestibul plný úkolů. Během mimořádných opatření jsme se s některými
dětmi setkali aspoň na fotografiích. Žáci
byli vyzváni, aby se při domácí výuce
nebo oslavě Velikonoc, při domácím pálení čarodějnic vyfotili a obrázek nám
poslali. Některé děti poslaly také nakreslený obrázek. Děti jsme požádali o příspěvky do časopisu „Čarodějný kotlík“,
který jsme psali vždy 30. dubna při projektu „Slet čarodějnic“. Nesešlo se nám
jich tolik, ale jsme rádi, i za to. Obrázky a
příspěvky jsou ve fotogalerii školy. F.
Benda, O. Novotný, J. a T. Prchalovi, B.
Štěpánková, V. Burian-všem děkujeme,
že si i přes velké množství úkolů našli
čas. Samozřejmě děkujeme také všem
za pečlivé psaní úkolů, rodičům za pevné nervy a spolupráci se školou. Je to
velmi náročné období, s kterým nikdo z
nás nepočítal. Dětem chybí kamarádi a
učitelkám žáci. Škola je tichá a smutná
bez jejich hlaholu a her. Myslím však, že
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to zvládáme všichni společně na výbornou.
V době mimořádných opatření se konal
16. 4. 2020 zápis do 1. ročníku, ale bez
budoucích prvňáčků. Zákonní zástupci
obdrželi přihlášky do základní školy a
odevzdali je do schránky ve vestibulu
školy. Do školy byli přijati 3 žáci a 2 děti
požádaly o odklad školní docházky.
Stejným způsobem proběhl i zápis do
MŠ od 5. 5. do 10. 5. 2020. bylo podáno
6 přihlášek a všem bude vyhověno. Ředitelka školy požádala o navýšení kapacity stravovacích míst ve ŠJ na 60 obědů
od 1. 9. 2020 a KHS v Kutné Hoře žádost
schválila.
Vyučování na 1. stupni ZŠ má začít 25. 5.
za mimořádných opatření a výuka je
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dobrovolná. Znamená to 15 žáků ve třídě – sedět po jednom v lavici, roušky a
dezinfekce, čestná prohlášení zákonných zástupců, že dítě nepatří do rizikové skupiny atd.. MŠMT vydalo manuály
pro MŠ a ZŠ. Hodnocení prospěchu za 2.
pololetí se bude řídit vyhláškou ministra
školství. Žáci, kteří se nemohou výuky
zúčastnit, budou pracovat dál distančně. P. učitelky jim budou posílat úkoly
jako by byli ve škole. Doufejme, že tuto
mimořádnou situaci zvládneme.
Přeji nám všem hodně zdraví, optimismu a pohody. Užívejte si radosti
ze setkávání se svými nejbližšími v
rodině i s přáteli. „Pojďme společně
nastartovat Česko a věřme, že už
bude líp!“

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Děti přišly po vánočních svátcích plné
dojmů a prožitků. Vyprávěli jsme si
společně, jak každý z nás prožil vánoční prázdniny a jaký dárek pod stromečkem našel. V měsíci lednu byly
všechny činnosti zaměřeny k zimnímu
období – pracovní, výtvarné i rekreační. Škoda jen, že nás leden neobdaroval bílou nadílkou. V polovině měsíce
nás navštívil p. Rejnek, který nás seznámil s novými poznatky z oblasti
pěstování ovocných stromů. Především se zaměřil na různé odrůdy jablek a jejich významného vlivu na naše
zdraví. Všechna jablka, která nám přinesl, jsme ochutnali a přesvědčili se
o různých chutích těchto plodů. Děkujeme za hezké a poučné povídání.

HOLA HEJ, ZAČAL MASOPUSTNÍ REJ..!
Nastalo postní období a k tomu patří
některé lidové tradice. Jednou z nich
je pořádání masopustního průvodu.
Jedná se o průvod maškar, které roznášejí po domech radost a veselí. Sdělují všem lidem, že nastává období
skromnosti a střídmosti, které ukončí
až velikonoční hodokvas. Tímto zvykem jsme se již podruhé inspirovali
také v naší školní družině. Rej masek
se uskutečnil 19. 2. 2020. Všichni si týden před průvodem vyráběli v ŠD různé masky, škrabošky a veselé čepice.
Objevili se klauni, policajt, medvěd,
nevěsta se ženichem a další. Před průvodem jsme si ve škole upekli tvaro-

hové koblížky, které jsme nabízeli cestou. Průvod vyrazil od školy o půl
druhé za zvuků pochodových písniček
doprovázených dětmi na jednoduché
hudební nástroje. Vždy po určitém
úseku cesty jsme se zastavili, zatančili
a zazpívali kolemjdoucím lidem několik písniček pro radost. Reakce všech
byla moc pěkná. Všichni se na nás
usmívali a nebylo výjimkou, že si
s námi zanotovali. Obešli jsme celou
vesnici a zastavili se u některých
domů. Poslední zastávka byla na OÚ
u p. starosty. Po návratu jsme dokončili celou taškařici, oplakali jsme a zase
oživili medvěda, dojedli koblížky
a spokojeně jsme se rozešli domů.
S ohlasů dětí, rodičů, ale také ostat-
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ních přihlížejících jsme tuto akci vyhodnotili jako velmi povedenou
a hodnou opakování v dalším školním
roce. Už nyní se moc těšíme.
Čekalo nás ještě mnoho dalších projektů, ale bohužel školní družina byla
11. 3. 2020 uzavřena spolu se ZŠ z důvodů mimořádných opatření epidemie COVID – 19. Do konce školního
roku se ŠD, tak jak ji známe, už neotevře.
Těším se na společné hry v příštím
školním roce a na setkání se všemi
dětmi!
Irena Kratochvílová, vychovatelka ŠD

Masopustní taškařice - školní družina

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Od ledna v naší mateřské škole začala
pracovat asistentka pedagoga p. Iva
Burešová. Na konci ledna se nám začaly
líhnout strašilky, které společně chováme v MŠ již druhým rokem a tak jsme je
s nadšením a radostí pozorovali. Opět
nás navštívilo maňáskové divadlo se
třemi pohádkami: O červeném klubíčku, O kohoutkovi a slepičce a O perníkové chaloupce. Všechny pohádky byly
doplněny lidovými písničkami a hezky
jsme si i zazpívali.
V únoru se v MŠ konal každoroční
a u dětí velmi oblíbený karneval. Celý
den byl plný soutěží, tanečků a opět se
nám ve školce sešla spousta krásných
masek, za což samozřejmě děkujeme
rodičům.

a samozřejmě i kroužky Povídálek
a Předškoláček pro děti z MŠ.

V únoru navštívili naši MŠ pracovníci
z Obory Žleby s přednáškou - „Smysly
zvířat“. Na některá zvířátka si děti mohly i sáhnout, řeba.na ježka, švába, hada,
potkana, netopýra. Celé vyprávění bylo
velmi zajímavé, poutavé a všem se nám
moc líbilo.

Naše MŠ se zapojila do celorepublikového projektu: Celé Česko čte dětem,
a tak v zimních měsících probíhaly návštěvy maminek v MŠ, které dětem četly zajímavé pohádky a příběhy. Děkujeme všem maminkám, které se do
projektu zapojily.

V lednu i únoru nadále probíhaly Dny
otevřených dveří pro děti mladší 3 let

V této aktivitě jsme chtěli pokračovat,
ale bohužel nám tyto plány i ty další

Karneval v MŠ

přerušil Koronavirus a MŠ byla uzavřena. I v této době jsme nezaháleli a pro
předškoláky byly na webu a Facebooku
připraveny různé výtvarné a pracovní
aktivity. Zapojili se i ostatní děti, a tímto
bych chtěla všem rodičům poděkovat
za krásné fotky výrobků, obrázky i Velikonoční přání.
Přeji všem hodně zdraví!
Lucie Bernatová, učitelka MŠ

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
V měsíci lednu a únoru jsme osobně popřáli našim občanům k životnímu jubileu.
V době mimořádných opatření jsme osobní návštěvy přerušili, ale na nikoho jsme nezapomněli. Až nám to situace dovolí,
tak zpětně všechny jubilanty navštívíme.
Všem Vám přeji pevné zdraví, klid a životní pohodu. Právě v této době si zdraví važme nejvíce.
Mgr. Marcela Formánková
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ČINNOST MÍSTNÍCH SPOLKŮ A OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ

SDH PŘIBYSLAVICE
Během měsíce ledna byla provedena
u dvou hasičských přívěsů s technikou výměna duší u kol, které již nevyhovovaly.
Vydařenou akcí v naší obci byl Hasičský ples, který se konal 7. 3. 2020.
V pátek 6. března 2020 se stejně jako
vloni sešla skupina žen v přibyslavické knihovně k oslavě MDŽ. Na organizaci této oslavy se aktivně zúčastnili místní hasiči, kteří zajistili pro ženy
květiny a zákusky. Již odpoledne navštívili s květinami nejstarší obyvatelky Přibyslavic, pro které nebylo možné na večerní posezení přijít. Oslavu
zahájil pan Václav Venclák, který jménem hasičů přítomným ženám poblahopřál, předal jim květiny a zákusky. A potom si všechny přítomné
ženy při kávě, čaji, zákuscích a dalším
drobném občerstvení povídaly
o tom, co zažily v uplynulém roce.
Rovněž vzpomínaly na uplynulá léta

O dobrou zábavu a doprovod k tanci
se postarala hudební skupina Universum. Byla připravena bohatá tombola a všichni se velmi dobře bavili.
Jménem hasičského sboru v Přibyslavicích děkujeme všem, kteří se na
jeho přípravách podíleli a všem, kteří

přispěli do tomboly věcným darem.
Připravované akce:
20. 6. 2020 Rybářské závody pro děti
starosta SDH Přibyslavice
Václav Venclák
nad přinesenými fotografiemi. Rozešly se asi po 4 hodinách příjemné zábavy, V sobotu 7. března se některé
z nás sešly pro změnu na hasičském
plese, který se také velmi vydařil.
A v následujícím týdnu už nás čekala
KARANTÉNA, která znamenala omezení všech aktivit. Ani dnes ještě
přesně nevíme, co se bude dít dál.
6. června 2020 se od 16.00 hod.
uskuteční POUTNÍ BOHOSLUŽBA
V KOSTELE SV. VÁCLAVA V PŘIBYSLAVICÍCH.

Oslava MDŽ v Přibyslavicích

Mudr. Dobromila Lebedová, Přibyslavice

SDH KOZOHLODY
Hasičský ples

V sobotu 15. 2. 2020 jsme uspořádali
hasičský ples. K tanci i k poslechu hrála
hudební skupina Universum. Součástí
plesu byla i bohatá tombola, v níž byly
velmi pěkné ceny. Výbor SDH Kozohlody děkuje těmto sponzorům: Elektro
Dvořák, STASTR. Čáslav, Obecní úřad
Vlkaneč, sklárnám Caesar Crystal Josefodol, Bohemia Machine Světlá nad Sázavou, ProVes - Obchod pro chovatele
a pěstitele a členům SDH Kozohlody za
dodání cen do tomboly.

Oslava MDŽ

V sobotu 7. března 2020 jsme opět
uspořádali, pro ženy naší obce, oslavu
Mezinárodního dne žen. Každá žena
byla na oslavu hasiči osobně pozvána
a při příchodu do sálu dostala od členů
místního sboru hasičů květinu. Starosta
hasičů přivítal přítomné ženy, poděkoval jim za jejich práci a každodenní starost o rodinu a popřál jim k jejich svát-

ku. Děti přednesly své básničky a letos
se do recitování básní zapojili také místní hasiči. Po celé odpoledne zajistila program hudební skupina Universum, která
skvěle hrála k poslechu i k tanci. Součástí kulturního programu byla i dvě taneční vystoupení taneční skupiny z Čáslavi,
která se velmi líbila. Během odpoledne
bylo též podáváno pohoštění. Plný sál a
spokojenost žen potvrdily zájem o tuto
akci, a proto se připravuje oslava tohoto
svátku i na příští rok.

Brigáda na pálení klestí

V měsících leden a únor jsme uspořádali
3 brigády na pálení klestí po těžbě v
obecním lese.

Sázení ovocných stromů

V sobotu 28. března jsme provedli výsadbu ovocných stromů u obecních cest
v okolí Kozohlod. Sázení se zúčastnilo 8
členů sboru a bylo vysazeno 15 kusů
jabloní.

Zásah požárního družstva

V pondělí 6. dubna vypukly v lesích
u naší obce dva požáry. Hašení jednoho
požáru provedli naši hasiči se dvěma PS
12. Druhý požár likvidovali profesionální hasiči společně s výjezdovými jednotkami dobrovolných hasičů. Naši hasiči též prováděli doplňování vody do
hasičských cisteren. Akce se zúčastnilo
11 členů našeho sboru.

Plánované akce

• Brigády na hasičské zbrojnici a prostor u Obecního domu
• Výlet do Jižních Čech od 3 do 6. července
• Posezení pro občany obce 11. července
• Účast na Šebestěnickém stříkání - 8.
srpna
• Oslava 90. výročí založení SDH Kozohlody
F. Klečák, Kozohlody
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Brigáda oprava hasičské zbrojnice

SDH VLKANEČ
Vážení a milí spoluobčané a všichni
příznivci hasičů v naší obci.
V této pro nás všechny nelehké době
si určitě mnozí z nás rádi něco přečtou
o tom, co se udělalo a dělá v našem
spolku v době karantény.
Samozřejmě všechny akce, které byly
naplánované na první čtvrtletí roku
2020, byly z nařízení vlády zrušeny.
Proto i maškarní ples, který se těší velké oblibě, byl z pochopitelných důvodů zamítnut. Přesto se snažil náš spolek nezahálet. Ve spolupráci s obecním
úřadem se menší skupinky hasičů
účastnily brigád na pálení klestí a stavění oplocenek v obecních lesích. Je

to práce, která je v dnešní situaci velmi
potřebná. Je také třeba připomenout,
že letošní jaro, ač se to nezdá, je poměrně suché a pálení v lese znamená
nemalé riziko požáru. I zde je potřeba
práce našich dobrovolných hasičů,
kteří ve svém volnu byli nápomocni
při hašení požáru v Kozohlodech.
Všem děkuji za pochopení a těším se
na Vaši účast na akcích, které se snad
po epidemii budou konat.
Hodně zdraví a krásný rok 2020.
Michaela Časarová, Vlkaneč
Stavba oplocenek

TJ SOKOL VLKANEČ

mlouvat a nic nenapsat. Náš život (život
našeho spolku) běžel před pandemií,
bude běžet i po ní a zcela jistě běžel
i během všech zákazů. Sice jinak, než
jsme zvyklí, byl více uzavřený, individuální, ale byl. Takže témat do příspěvku
jsem najednou objevila docela dost.
Pojďme se spolu podívat na to, co náš
spolek stihl.

Plesové vystoupení 2020

Vážení čtenáři,
když jsem byla požádána o příspěvek
do Zpravodaje, byla jsem zaskočena
a říkala jsem si, zda je to myšleno vážně,
o čem mám vlastně psát. Byla jsem po-

žádána nejen o informace, které se týkají přímo našeho spolku, ale také
o můj názor na to, co již několik týdnů
zažíváme. Nemohla jsem se však, na
tuto pro nás všechny novou věc, vy-

Volba výboru
Jak nám Stanovy ukládají, museli být
po čtyřech letech znovu voleni členové
výboru. Funkci přenechal jiným Josef
Formánek ml. A bylo tedy nutné zvolit
někoho nového nebo snížit počet členů výboru. K tomuto kroku jsme ale přistoupit nechtěli. Před začátkem valné
hromady nikdo svou kandidaturu ne-
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předložil a vypadalo to, že budeme
muset přikročit k náhradnímu řešení.
Nakonec se rozhodl kandidovat Josef
Klaus ml. Samozřejmě nebyl důvod ho
nezvolit. Další z povinností bylo zvolit
člena (zároveň předsedu) kontrolní komise. Ani v tomto případě se zprvu nikdo nehlásil. Nakonec se i tato volba
uskutečnila. Kontrolní komisi nově
předsedá Rudolf Broum ml. Pokud si
kladete otázku, kdo obsadil ostatní
místa ve výboru, tak tady se složení nezměnilo. Většina z nás asi nemá úplně
potřebu být stále členy výboru, stačilo
by nám být řadovými členy, ale určitý
pocit zodpovědnosti nám v tomto kroku „brání“.
Fotbalisté na horách
V první polovině února odjeli naši fotbalisté na soustředění do hor. Tato aktivita se již stává tradicí. Tento rok nebylo
téměř do posledních chvil před odjezdem jasné, zda se naši fotbalisté budou
na běžky jen dívat, nebo zda je i použijí.
Počasí si s námi všemi dost hrálo. Zima
vypadající spíše jako jaro nedávala příliš nadějí. Měli jsme však štěstí. V týdnu
před odjezdem začalo konečně více
sněžit. Po návratu ze soustředění se
opět oteplilo a sněžit přestalo, ale to už
nám nevadilo. Nakonec tedy soustředění splnilo svůj účel.
Brigády
Naši členové se zúčastnili v hojném počtu brigády na pálení klestí.
V současné době probíhá rekonstrukce
kuchyně na kabinách. Bude posílena
elektroinstalace. V minulosti při větších
akcích v důsledku přetížení elektrospotřebiči nám stále vypadávaly jističe. Dojde i k výměně kuchyňské linky a lednice.
Plánujeme natřít velké sloupy, které
slouží k zavěšení sítí. Také dokončení
pobití nového zastřešení buněk.
Sportovní ples
V sobotu 29. února jsme již po třetí
uspořádali ples. Stejně jako loni tak
i tento rok musím tuto akci vyzdvih-
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Členové TJ na brigádě v lese

nout. Ples byl z mého pohledu velmi
povedený. Výzdoba sálu, kapela, program, tombola by se z fleku vyrovnala
plesům, které mají mnohem větší finanční a organizační možnosti. Za
vším však stojí spousta práce a času.
Dík patří všem, kteří pomáhali při přípravě, se samotnou organizací večera,
všem vystupujícím, sponzorům a také
samozřejmě všem návštěvníkům.
Ples byla naše poslední akce před nouzovým stavem. A o co jsme přišli?
Asi nejzásadnější je ukončení fotbalové
sezóny, jarní část nebyla ani zahájena.
V historii fotbalu byla předčasně ukončena snad jen sezóna 1938/39, kdy došlo k invazi německých nacistických
vojsk na území Československa. Náš
spolek to však zažil poprvé. Jistě to byl
pro mnohé šok, ale nic se nedalo dělat.
Plánovali jsme také pálení čarodějnic,
výlet, vodáckou výpravu, ani to nebylo
možné uskutečnit. Neprobíhalo ani cvičení žen a dívek.
Turistický výlet, vodu a podobné aktivity lze přesunout, nahradit a je možné, že
to ještě zvládneme. Jarní část fotbalové
sezóny 2020, 30. dubna 2020 už ale nikdy nevrátíme a ani nenahradíme.

Vše kolem pandemie jsem prožívala
s klidem, nepropadala panice, strachu,
smutku, ale začala jsem si mnohem
více uvědomovat konečnost a nenávratnost určitých věcí. Generace přede
mnou už podobný pocit zažily. Uvědomuji si, že prožily mnohem horší události v podmínkách, které my si vůbec
neumíme představit a s dopady, které
by nikdo nechtěl zažít. A právě tato
skutečnost a události posledních týdnů mi pomáhají mnohem více vnímat
a rozlišovat důležitost věcí, které můj
život prostupují. Možná jste i vy dospěli k něčemu podobnému.
Když jsem psala tento příspěvek, bylo
12. května a již docházelo k rozvolňování opatření. Věřím, že situace se
zlepšuje i nyní, když příspěvek čtete
a přeji Vám všem hlavně hodně zdraví.
Plánované akce
17. 7. 2020 Letní zábava na hřišti – skupina Naplech (záleží na povolených
hygienických pravidlech), Turistický
výlet – Drábské světničky.
Bc. Stanislava Solařová, Vlkaneč

MS DIANA VLKANEČ
Myslivecký ples
V sobotu 18. ledna pořádal myslivecký spolek DIANA Vlkaneč tradiční myslivecký ples, na kterém nám zahrála hudební skupina DUO LAURA. Tak jako vždy byla připravena bohatá zvěřinová tombola a také tombola formou obálek.
Myslíme si, že se ples vydařil, všem se líbil a těšíme se na
příští rok.

Ostatní činnost
Myslivci se zúčastnili jedné brigády pro Obecní úřad Vlkaneč
na opravu oplocenek. Oplocenky poškodily velké únorové
větry. V současné době probíhá malování a úklid myslivecké
klubovny. Plánované akce jako dětský den a rybářské závody
se bohužel kvůli koronavirové pandemi neuskutečnily. Je
nám to velice líto.
V. Burian, Vlkaneč
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ VLKANEČ
Koutek chovatele
Jarní rovnodennost s sebou přináší příjemné hřejivé sluneční paprsky, příjemnou změnu po dlouhé zimě a nadějí na
něco nového a krásného. Příroda se den
za dnem rychle probouzí, vše je svěží,
čisté a nové.
Rozkvétající stromy a keře, které umocňují v člověku lepší náladu a optimističtější náhled na okolní svět. Bohužel život
nepřináší jen věci krásné a pohodu. Loni
napodzim zasáhla naši oblast vlna nakažlivého králičího moru, která
zdecimovala značnou část populace králíků.
S letošním novým rokem přišla další morová rána v podobě koronaviru, která se týká lidské populace. Bohužel lehkomyslným a nezodpovědným přístupem se nákaza v krátké době rozšířila na všechny
obydlené kontinenty. Jak si s tímto problémem lidstvo poradí, zůstává velkým otazníkem. Je smutné, když vidíme některé lidi, kteří si
nedokážou nic odepřít a přes vážná upozornění vlády a epidemiologů, ohrožují život svůj i ostatních. Klademe si otázku, zda je to nezodpovědnost, hloupost nebo arogance.
Symbolem velikonoc, když pomineme církevní úhel pohledu, se stalo vajíčko, pomlázka a králíček, nebo zajíček.
Letošní zima byla velice mírná a svým teplotami a srážkami odpovídala spíše subtropickému pásmu a proto se první generace králíků
z časných vrhů nemusela krčit zimou, zdárně a rychle se vyvíjela
a máme ji již připravenou k odstavu. Než provedeme tentu úkon, neměli bychom opomenout druhé přeléčení proti koxidióze a provézt
nezbytnou vakcinaci proti moru. Odstavujeme vždy králici a mláďata

necháme v původním kotci. Pakliže to provedeme opačně, mláďata
přijdou v jednom okamžiku o matku a ocitnou se v neznámém prostředí, což může u slabších jedinců vyvolat stres, který má za následek
poruchu metabolizmu a následné onemocnění koxidiózou. Králici
můžeme 3 – 5 den po odstavu znovu zapustit, a koncem května se
můžeme těšit na druhou generaci zdravých králíčat.
Holubi se pilně věnují svým rodičovským povinnostem a již se líhnou
druhá či třetí holoubata. V tomto reprodukčním období již neprovádíme žádná léčení, pouze do napáječky můžeme občas přidat malé
množství kuchyňské soli a octa.
Slepice se předhánějí ve snášce a v případě, že mají zajištěné dostatečné množství kvalitní, vyvážené stravy a dostatek čisté vody, nevyžadují zvláštní péči. Ovšem neměli bychom zapomínat na příjem stravitelného vápníku na tvorbu skořápek.
Včely v tomto období vyžadují naši vyjímečnou pozornost. Přesné
a správné (ne však přehnaně časté) naše zásahy jsou rozhodující pro
další zdárný vývoj. Včelky by měly na konci dubna obsednout minimálně dva nástavky. Měly by být přidány první mezistěny a připraven
první medník. Již začátkem března bychom neměli zapomínat na důležitý včelařský zákon 40 dní. Přijde květen a než se připravíme na
nasazení druhého medníku, měli bychom založit maximální množství
oddělků. Nejen, že podnítíme včelstvo k rychlejší produkci, ale je to
jedno z nejdůležitějších protirojových opatření. Stále přidáváme další
mezistěny. Neměli bychom zapomenout, že v každém nástavku musí
být alespoň jeden stavební rámek pro kladení trubčího plodu, zamezíme tím ničení ostatních plástů a tvoření zbytečné divočiny. V období do letního slunovratu, kdy včelstvo expanduje do maximální početnosti (80 – 100 000 jedinců) musí být včely neustále zaměstnány
a to buď stavbou díla či péčí o plod. Je nutné v tomto období sledovat
poměr množství plodu před vyběhnutím a otevřeným plodem. Pakliže dojde k nerovnováze, tím pádem stoupne produkce mateří kašičky. Nadbytek začnou spotřebovávat létavky a opět přichází rojová
nálada, kterou již včelař neovlivní. Je to jako s elektřinou, vyrobená
elektřina se musí okamžitě spotřebovat.
Začátkem června se připravujeme na první vytáčení květového
medu, který vždy necháme dokonale vyzrát a do konce včelami zpracovat. Dá to sice včelaři více práce, za to ale sklidí vysoce kvalitní
a zdravý med, nikoli sladkou vodu. Květový med je vždy považován za
nejzdravější a každý zkušený včelař si ho ponechá co nejvíce pro svou
rodinu.
Koncem června by se měly děti těšit na prázdiny, ti starší na dovolenou
a na čas odpočinku. Přejeme si a doufáme, že nenastanou nějaké nepředvídatelné události a komplikace či přesuny začátku prázdnin, a s danou situací se dokážeme všichni zdárně a bez újmy vyrovnat.
Příjemné prožití prázdnin a dovolených přejí chovatelé.
Josef Rejnek, Vlkaneč

Jelikož se za poslední měsíce díky nouzovému stavu neuskutečnilo spoustu plánovaných akcí, nelze o nich psát. V tomto
čísle Zpravodaje vám přinášíme dva vybrané zápisy z kronik našich obcí. Je dobré a poučné vědět jak žili naši předci.

KOUTEK KRONIKÁŘE
Květen jistě patří k nejkrásnějším měsícům
roku. Kromě té krásy kolem, ale někdy přijdou
i nečekané problémy. Vzpomínkou z kozohlodské kroniky se vracíme do měsíce května
roku 1936.
„Počasí v tomto roce výstižně popsal předchozí kronikář Václav Žaloudek čp. 1, je však
nutno dodat, že vývoj počasí v r. 1936 byl velmi příznivý pro přemnožení žravých škůdců
– chroustů. Bylo jich tolik, že ovocné stromy,
které byly během května olistěné, za krátko

byly zase holé, tak jako na podzim, od chroustů úplně ohryzané. Chrousti z večera přeletovali ze stromu na strom, člověku by málem
vytloukli oči, celou noc ožírali mladé, po jaru
křehké, listy stromů. Ve dne seděli v korunách
stromů a spali. Když se zatřáslo stromem,
chrousti padali na zem jako déšť, v okamžiku
jich bylo na zemi černohnědo.“
Podařilo se mi dohledat, že kozohlodský
obecní úřad vydal dne 13. května obecní vyhlášku, ve které uložil všem občanům, majite-

lům pozemků, zahrad a sadů, že je jejich povinností sbírat a ničit tyto škůdce. Kdo neměl
vlastní pozemky, mohl sbírat na obecním.
Záznam v kronice pokračuje. „Obecní rada
uvolnila peněžní částku na hubení těchto
škůdců, chudí lidé i školní mládež sbírali
chrousty, za které se platilo 20 haléřů za 1 litr
sesbíraných chroustů. Chrousti se museli
usmrtit tím, že se v nádobě polili vařící vodou,
to zařídila děvečka, která byla zaměstnána ve
službě u pana starosty Josefa Šimerky čp. 14,
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kamž se sesbíraní chrousti odevzdávali. Pan
starosta ihned vyplatil sběrateli příslušnou
odměnu. I tento malý výdělek byl dobrý pro
chudé lidi i děti, ale škody způsobené žravými
chrousty na ovocném stromoví, byly nedozírné. Dle záznamu v obecní Hlavní pokladní
knize bylo za sebrané chrousty v r. 1936 vyplaceno 480,80 Kč. To znamená, že bylo v prostoru naší obce sebráno 2 404 litrů chroustů, což
je pěkná hromádka škůdců, však to bylo vidět
na hnojišti u pana starosty, kam se usmrcení a
odměření chrousti sypali.“
Tak končí zápis v kronice. Určitě to nebyl problém jen jedné obce, ale v kronice Kozohlod
se o tom dochovala zajímavá a věrohodná
zpráva o kterou jsem se s vámi ráda podělila.
Božena Svitáková – kronikářka obce Kozohlody
Kronikář Hošek z Vlkanče popisuje příchod a průběh 1. světové války:
Byla u nás právě pouť na konci července 1914.

Byli jsme všichni v kostele, když přijel povoz
z Čáslavě a úředník přibil na vrata hasičské
kolny vyhlášení války a mobilizaci vojska. Vše
hrnulo se z kostela a bylo po náladě poutní.
Ráno v pondělí mladší mužstvo narukovalo
ku svým plukům. Rád nešel nikdo, ale musilo
se. Doufalo se, že vojna dlouho nepotrvá. Ve
městech byla bída. Lid vyjížděl na venek a
sháněl živobytí za každou cenu i za šatstvo,
prádlo i skvosty. Chudší přijížděli vlaky, rozešli
se po vesnicích a v noci přepadali pole a vytrhávali brambory. Rolníci museli v noci konat
hlídku. Na všechny potřeby byly vydány úřadem politickým lístky jako na cukr, mouku,
chléb, omastek, mýdlo, kávu. Bez lístků se nic
nedostalo. Bída byla čím dál tím větší. Rolníci
museli vše přebývající odevzdávat neb vše
bylo sepsáno každoročně. Rekviziční komise
stíhaly jedna druhou. Též nemoci se vyskytly,
zvláště řádila španělská chřipka, na kterou zemřela Růžena Havlová. Ve městech řádila více
než na venkově.
Během války padli na bojišti Stanislav Hošek
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z Vlkanče, Antonín Sviták, Karel Sviták a Jan
Pipek z Kamenné Lhoty. Zemřel v zajetí v Rusku Jan Urban z Vlkanče. V nemocnici zemřel
Josef Sviták a Josef Vrána z Vlkanče. Následkem Válečných útrap zemřel doma ve Lhotě
Josef Sviták. Jiní vrátili se poranění a zůstali
válečnými invalidy s podporou jako František
Sviták, Josef Ulihrach č. 14 a Bohumil Kopřiva
z Vlkanče.
Převrat – poněvadž ve městech byla bída stále větší, vznikla mezi chudým lidem ve městech nevraživost proti rolníkům, která trvá až
podnes. Nic netrvá věčně, tedy i válka měla
konec a přinesla národu našemu osvobození.
Zpráva o převratu 28. 10. 2018 u nás přijata
s radostí a převrat u nás odbyl se zcela klidně.
Po celou dobu války starostou obce byl Václav
Zelený, rolník č. 4.
Jaroslava Cempírková- kronikářka obce
Vlkaneč

KULTURNÍ DĚNÍ V OBCÍCH
Milí čtenáři,
v době kdy píšu tyto řádky, je naše republika a tedy i my všichni v nouzovém
režimu. Nikoho z nás by nenapadlo,
s čím vším se v této vyspělé civilizaci
může lidstvo potýkat. Informace o pandemii, následně o rozvolňování opatření se na nás hrnou ze všech stran. My
stále nevíme, co bude zítra, co za týden.
Jaká vládní nařízení budou platit za měsíc. Mimo jiné se všude pozastavilo i kulturní dění. Týka se to i našich obcí.
Na dubnovém setkání se zastupitelstvo
obce usneslo o pozastavení příprav na
Letní slavnosti, které se měly uskutečnit

29. 8. 2020. Pokud to situace v zemi dovolí a slavnosti se budou pořádat, budeme vás informovat obecním rozhlasem
a plakáty ve vývěskách. (Stejně jako
v loňském roce bych se obrátila s prosbou na šikovné ženy o zajištění sladkého pohoštění)
Na internetových stránkách obce v přehledu „ Akce roku 2020“ můžete sledovat, které plánované akce jsou, a následně budou zrušeny. Přehled kulturních
akcí si netroufám zveřejňovat z důvodů
neustále se měnících vládních opatření.
O všech programech pro veřejnost bu-

dete informování místním rozhlasem.
Další informace pro naše čtenáře. V tomto roce bude Zpravodaj vydáván v intervalu vždy po čtyřech měsících. To znamená, že budou vytištěna pouze tři
čísla.
Do dalších dnů, přeji všem zdraví, klid,
radosti z maličkostí všedních dní a lepší
budoucnost. Těším se na setkání při kulturních akcích bez roušek.
Martina Nováková - Vlkaneč

OPĚT PROBÍHÁ
CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK,
vždy v úterý
od 18.00 hod.
Cvičíme i o prázdninách
na místním hřišti.
(Za nepříznivého počasí v sále pohostinství)
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