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ZPRÁVY Z OBCE

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce se konají 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
Vážení spoluobčané,
máme za sebou prázdniny a dovolené, které proběhly většinou v omezeném režimu. Dospělým doufám dodaly dny dovolené
energii do další práce, školáky čeká několik měsíců učení a poznávání. Vzhledem k omezení vstupu do školských zařízení bych
chtěl alespoň takto popřát prvňáčkům hodně štěstí a paní učitelky, které je dokážou připravit na cestu k dalšímu vzdělávání.
V mateřské a základní škole bylo provedeno několik úprav v jejich zařízení. Ve školce byla nově obložena umývárna a nainstalována nová kuchyňská linka. Školáci budou využívat nové šatnové bloky. V prostorách školních chodeb bylo položeno nové lino.
Obec byla podle zákona povinna upravit a zjednodušit obecní stránky kvůli dostupnosti. Proto vznikly stránky zcela nové, na
kterých se lze zaregistrovat k odběru aktualit e-mailovou adresou. Přihlášení k odběru formou SMS není zatím možné.
Blíží se podzimní čas a s ním sychravé a nevlídné počasí. Odborníci nás varují, že s příchodem podzimu vypukne druhá vlna
pandemie a statistiky jim začínají dávat za pravdu. Chtěl bych všechny požádat, aby nařízená opatření nepodceňovali s ohledem
na ostatní občany i na sebe. Současně doufám, že v brzké době bude nemocných ubývat a s tím i omezujících opatření. Přeji
Vám dost sil a energie do těchto dnů.
A i když se to zdá příliš brzy, tak bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití Vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí do Nového
roku 2021, neboť další číslo zpravodaje bude vydáno až na počátku roku příštího.

Oprava umývárny v MŠ

Nové šatny v ZŠ

ZPRAVODAJ

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

císlo 3
4

strana
strana

2

2

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis z 8. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 24. 6. 2020 ve Vlkanči

Přítomní zastupitelé: Altmann Josef, Klaus Josef, Novák Oldřich, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava, Špalek Vincent,
Vágner Václav, Semrádová Bohumila
Omluvení zastupitelé: Kořínek Luboš
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Altmann Josef, Špalek Vincent
Přítomní občané: 3
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Uzavřít partnerskou smlouvu mezi obcí a Turistickou oblastí Kutnohorsko a Kolínsko z. s. Termín do 31. 7. 2020. Zodpovídá
starosta.
• Uzavřít nájemní smlouvu s panem S. M. Termín do 31. 7. 2020. Zodpovídá starosta.
• Sepsat ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství s panem S. M. Termín do 31. 7. 2020. Zodpovídá
starosta.

Zápis ze 12. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 2. 9. 2020 v Přibyslavicích

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann Josef, Nováková Martina, Semrádová Bohumila,
Cempírková Jaroslava. Kořínek Luboš, Vágner Václav
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Novák Oldřich, Kořínek Luboš
Přítomní občané: 13
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Vyvěsit záměr obce pronajmout nebytové prostory v Přibyslavicích č. p. 29. Termín do 3. 9. 2020. Zodpovídá starosta.
• Uzavřít krátkodobou smlouvu o pronájmu obecního majetku – nebytových prostor v Přibyslavicích č. p. 29, s paní
Bc. J. P. (firma Konsulentbistand, s.r.o., Praha). Termín do 3. 9. 2020. Zodpovídá starosta.

OBEC VLKANEČ
ZMĚNILA SVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Jak patrně již dříve někteří uživatelé zaregistrovali, zásadně
se změnil vzhled a funkčnost obecních webových stránek.
Proměna probíhala v letních (dovolenkových) měsících, a
proto se její dokončení trochu protáhlo. Nyní je už vše v pořádku a plně funkční.

Důležitou funkcí na úvodní stránce je nabídka možnosti
změny velikosti písma, nacházející se v nejsvrchnější části
obrazovky. Ta má zajistit přístupnost webu, vyžadovanou zákony státu a EU, i pro osoby slabozraké, či jinak postižené poruchami zraku.

Kromě změny vzhledu (redesignu) se rovněž změnilo i to, že
obecní web je teď plně „responzivní“. To znamená, že zaručí
zobrazení stránek optimalizované pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, tablety atd.). Další úprava představovala legislativní kontrolu a kontrolu přístupnosti
webu podle zákona č. 99/2019 Sb. I v tomto směru tedy nyní
náš web splňuje požadavky, kladené zákony našeho státu a
EU na provozování obecních webů.

Uživatelé zde najdou i možnost „přihlášení k odběru novinek“, která se nabízí při otevření některých stránek (např. aktuality, úřední deska, události, akce, atd.). Následně je zájemce o příjem těchto zpráv systémem veden k výběru oblastí
zájmu a dokončení registrace.

Struktura stránek je koncipována tak, že v „horním menu“ na
úvodní stránce jsou jednotlivé sekce, obsahující kompletní
nabídku podstránek. Ve střední části úvodní stránky, pod ikonami (obrázky) „Obecní úřad“, „Obec“, „Služby“, se po najetí na
ně, rozvine nejčastěji užívaná skupina podstránek v těchto
jednotlivých sekcích. Další oblast na úvodní stránce slouží k
informacím o obci a jejích přidružených částech, kalendáři
akcí a počasí. Dále pak k možnosti odebírání informací z obce
formou sms (zatím není zprovozněno) a nabídky přehledu
akcí a turistiky v okolí. Nabízí se zde i možnost zrychleného
zobrazení Aktualit a Úřední desky.

Výše popsané skutečnosti platí při prohlížení webových stránek na počítači, notebooku, televizoru a pod. Při prohlížení
na tabletu nebo mobilu se vzhled a struktura, díky tomu, že
web je responzivní, přizpůsobí těmto zařízením. Věříme, že
se Vám s našemi novými webovými stránkami bude pracovat
dobře a jsme připraveni reagovat i na Vaše případné připomínky a návrhy k doplnění či úpravě tak, aby informace v
nich byly pro všechny přehledné, včasné a úplné.
Václav Prášek, Vlkaneč
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dne 25. května jsme zahájili provoz v MŠ
i ZŠ za mimořádných opatření vzhledem
k epidemiologické situaci. Docházka do
ZŠ se stala dobrovolnou a žáci, kteří patřili do rizikové skupiny, se dále vyučovali
distančně. Znamenalo to samozřejmě
i zvýšené používání dezinfekce. Vyučování bylo upraveno zvláštním nařízením
ministerstva školství:např. žáci seděli po
jednom v lavici, výuku měli pouze s jednou p. učitelkou, nebyla tělesná a hudební výchova, jednou denně jsme chodili ven na zahradu a odpoledne nebyla
školní družina. Zvládli jsme to a rozloučili jsme se 30. 6. slavnostním předáním
vysvědčení. Všichni jsme věřili, že po
prázdninách už bude líp. Opak je pravdou, když píšu tento příspěvek, tak jsou
opět povinné roušky v uzavřených prostorech a počet nakažených „koronavirem“ stoupá den ze dne. Doufáme, že
situace naší školy se to nedotkne.
V úterý 1. září 2020 byl slavnostně zahájen nový školní rok v ZŠ a MŠ. „Zazvonil
zvonek a školní rok začal“. Naše malé
prvňáčky přivítala Mgr. Marcela Formánková a popřála dětem mnoho úspěchů
při školní práci. Tím zahájila nový školní
rok 2020–21, za zvýšených hygienických
opatřeních, vzhledem k epidemii COVID – 19. Našim přáním je, abychom
mohli všichni chodit do školy a všechna
ta opatření nás nijak neomezovala. Někteří žáci přišli 1. září po půlroční nucené
pauze, všechny děti se na školu a kamarády už těšily. Ve tvářích nejmenších
školáků, rodičů i pedagogů se mísil
úsměv i očekávání něčeho nového. Do I.
třídy nastoupili letos 3 noví prvňáčci. Přivítala je paní ředitelka. Poděkovala rodičům za důvěru vloženou v naši školu.
Zážitky z prázdnin jsou již tradiční součástí prvního školního dne. Po krátkém
povídání dostali prvňáčci úkol – poznat
podle obrázku na kartičce název písničky a zazpívat ji. Nebylo to úplně snadné,
ale všichni zvládli svůj úkol na výbornou. Druhým úkolem byly puzzle, které
skládaly děti společně – obrázek ze zoo
a letní louka. Pokud někdo zapochyboval, tak jen na krátkou chvilku, každý
prvňáček sklidil zasloužený potlesk. Obě
paní učitelky popřály všem žákům, aby
se jim ve škole dařilo a měli kolem sebe
dobré kamarády. Přání k rodičům je, aby
měli se svými dětmi trpělivost a věřili, že
výborné výsledky se pak dostaví. Tím byl
první školní den slavnostně ukončen.
A teď už hurá do nové práce, ať je učení
pro všechny zajímavou hrou plnou krásných zážitků.

Pedagogický sbor pracuje od
1. 9. 2020 ve složení:
Mgr. Marcela Formánková - ředitelka ZŠ
a MŠ
Mgr. Dagmar Altmannová - zástupce
a učitelka ZŠ
Irena Kratochvílová – vychovatelka ŠD
Olga Jonášová - učitelka MŠ
Lucie Bernatová - učitelka MŠ
Ing. Iva Burešová – asistent pedagoga
Provozní zaměstnanci:
Ladislava Burianová - školnice ZŠ a hospodářka ŠJ
Marcela Mrkvičková - školnice a kuchařka MŠ
Marcela Němcová – účetní školy
Během měsíce září začaly pracovat zájmové kroužky:
Sportovní kroužek pro mladší a starší
chlapce: Mgr. Altmannová
Tanečně-sportovní kroužek pro děvčata: Mgr. Altmannová
Angličtina hrou pro malé školáky: Mgr.
Altmannová
Organizace vyučování v ZŠ:
I. třída (1., 2. a 4. roč.) 3 + 6 + 5 = 14 žáků,
uč. Mgr. M. Formánková
II. třída (3. a 5. roč.) 8 + 9 = 17 žáků, uč.
Mgr. D. Altmannová
Dva žáci 2. ročníku požádali prostřednictvím zákonných zástupců o individuální vzdělávání a bylo jim vyhověno.
Ve všech ročnících se vyučuje podle
školního vzdělávacího programu „Jen si
děti všimněte, co je krásy na světě…“
Žáci ZŠ mají k dispozici při výuce 15 PC a
2 interaktivní tabule s připojením k internetu. Během výuky na nich plní úkoly
ve vzdělávacích programech k jednotlivým předmětům. V 5. roč. je povinný

Ukončení školního roku

předmět Informatika s dotací 1 h týdně.
Anglický jazyk je vyučován povinně od
3. roč., 3 hodiny týdně.
ZŠ a MŠ se zapojila do dotačního programu EU Šablony II.
Školní družina má zapsáno 18 žáků a má
svoje prostory v přízemí budovy školy.
Děti ve ŠD pracují dle ŠVP.
Školní jídelna má kapacitu 60 strávníků.
V MŠ je přihlášeno 21 dětí ve věku od 3
let.
V říjnu bude zahájen plavecký výcvik v
Kutné Hoře s dotací 10 hod. v každém
ročníku.
Školní akce a projekty, které jsme plánovali, se zatím vzhledem ke všem opatřením asi neuskuteční, ale věřme, že nám
to situace časem také dovolí.
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat p. Marii Bělohlávkové a p. Daně
Poklopové za vynikající dlouholetou
práci, kterou pro nás vždy vzorně vykonávaly. Patří jim opravdu velký dík
za vše, co pro nás dělaly i nad rámec
svých povinností, a že toho nebylo
málo. Obě odchází do zaslouženého
důchodu a my všichni jim ze srdce
přejeme pevné zdraví a mnoho radosti v kruhu své rodiny.
Do nového školního roku 2020/2021
přeji všem žákům, rodičům i nám učitelům pevné zdraví a hodně úspěchů
při práci ve škole i při každodenních
činnostech. Ať máme v novém školním roce hodně „radostných a slunečných dní“, na které budeme rádi vzpomínat.
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Milí občané, jsou za námi krásné letní měsíce. Přichází barevný, i když mlhavý podzim, který však bude opět plný všelijakých
opatření, kterými se však nenechte vyvést z míry.
V období epidemiologických opatření jsme některé jubilanty nemohli navštívit, ale během května jsme dodatečně osobně
popřáli všem. Nemohli jsme ani uspořádat „vítání občánků“, které bude v nejbližším možném termínu. Rodičům dětí to bude
včas oznámeno.
Za uplynulé měsíce jsme tedy písemně i osobně blahopřáli našim občanům, kteří oslavili svá významná životního jubilea.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, úspěch a pohodu v osobním i pracovním životě.
Mgr. Marcela Formánková

DOTAZY NA STAROSTU
Mělo letošní deštivé počasí vliv na lesního škůdce?
Letošní počasí na výskyt škůdce moc
velký vliv nemělo. Kůrovec v masívních
náletech dokáže likvidovat i statné
stromy během několika týdnů. Bohužel
obec nemá kapacity na to, aby těžaři
byli takzvaně brouku za zády a dokázali likvidovat stromy teď napadené. Někde jsme museli použít těžbu harvestorem, abychom zlikvidovali ohniska
výskytu co nejrychleji.
Co bylo hlavní příčinou posunutí ter-

mínu pro dokončení 1. etapy výstavby komunikace u nových parcel za
Kovařákem?
Hlavní příčinou posunutí termínu dokončení 1. etapy budování komunikace bylo nepříznivé počasí. Ačkoliv nám
meteorologové vyhrožovali v březnu
největším suchem za 500 let, opak se
stal v měsíci květnu a červnu pravdou.
Při prudkých deštích někdy napršelo
neskutečné množství vody, a když už
se zdálo, že terén vyschne, přišel další
déšť. Musíme si uvědomit, že toto počasí nepostihlo jenom náš region.

Byla vybrána spolehlivá stavební firma?
Dle hodnotící komise všichni uchazeči
splnili zadávací podmínky Výběrového
řízení na zhotovitele 1. etapy vybudování komunikace. Tedy i podmínku doložení seznamu tří obdobných staveb
za posledních 5 let ve výši 1.500.000,Kč. Zároveň všichni splnili i všechny
ostatní požadavky, logicky byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou,
což nám ukládá zákon.

ČINNOST MÍSTNÍCH SPOLKŮ A OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ

SDH PŘIBYSLAVICE
Během léta se v naší obci uspořádalo
několik akcí pro pobavení dětí i dospělých.

připraveno občerstvení. Chtěli bychom, aby se tato akce uskutečnila
i v příštím roce 2021.

6. června 2020 jsme se sešli na pouťovém posezení „pod lipami“ u hospody. Člen sboru pan Josef Rejnek se
ujal grilování krůty. Všichni, kdo
ochutnali, nešetřili chválou. Tato akce
se velmi zdařila.

22. 8. 2020 se sedm členů našeho
sboru zúčastnilo devadesátého výročí založení SDH Kozohlody. Na ukázku jsme vystavili motorovou stříkačku PS/8 doplněnou kartou s popisem
technických parametrů. Zhodnotili
jsme, že tato akce byla velmi dobře
připravena a přejeme Sboru hasičů
Kozohlody další úspěchy v jejich činnosti, které povedou k jubilejní oslavě 100 let od založení dobrovolných
hasičů v Kozohlodech.

Rybářské závody pro děti se konaly
20. června u rybníka na návsi od 14.00
hod. I přes deštivé počasí se závodů
zúčastnilo 10 dětí. Všechny obdržely
ceny za účast. Na závěr pro ně bylo

Brigádu na opravu sušáku na hadice
jsme uskutečnili 26. června. Rozebrali
jsme naviják, vyčistili, promazali
a dali zpět dohromady. Bylo dáno
nové lanko a nové dřevo, natřené luxolem, v místě umístění kladky.
starosta SDH Přibyslavice
Václav Venclák
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SDH VLKANEČ
Činnost SDH Vlkaneč v letním období
byla ovlivněna omezeními souvisejícími s covidem 19. Proto letos neproběhla ani tradiční okrsková soutěž v
požárním útoku, která byla zrušena
vedením okrsku. I navzdory nepříznivé situaci se náš sbor zúčastnil několika akcí, které pořádaly okolní SDH. V
srpnu Šebestěnické stříkání - soutěž v
netradičním požárním útoku, kde náš
sbor skončil na druhém místě. V témže
měsíci jsme přijali pozvání na oslavy
založení SDH v Kozohlodech. Tento
den byl ale významný i pro jednoho z
našich členů, p. Josefa Časara ml., který se oženil. Všichni přejeme mnoho
štěstí a lásky. Radost nám dělají i naši
nejmenší, kteří se pod vedením zkuše-

Malí hasiči v akci

ných hasičů účastní soutěží s názvem
Soptík - více v následujícím příspěvku.
V polovině měsíce září proběhl den
otevřených dveří na Ekostatku ve Vlkanči. Akce „Poznej svého farmáře´´
byla pořádaná pod záštitou ministerstva zemědělství. Náš sbor zde předvedl ukázku techniky u rybníka. Děti si
mohly vyzkoušet stříkání jak z motorové stříkačky, tak ze džberovky.

zúčastnila 1. a 2. kola požární soutěže
„ SOPTÍK 2020“. První kolo se konalo ve
Žlebech, kde se sjelo celkem čtrnáct
družstev z okresu Kutná Hora. Druhé
kolo soutěže proběhlo v Močovicích.
Naši malí hasiči se umístili:

Další akce zatím žádné v plánu nemáme, záleží na tom, jak budou postupovat další opatření proti covidu. Doufejme, že se sejdeme alespoň na výroční
valné hromadě v prosinci.

Močovice:
Družstvo Vlkaneč A - 4. místo
Družstvo Vlkaneč B – 13. místo
Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme!!!

Dvě družstva mladších žáků hasičů se

Michaela Časarová, Vlkaneč

Žleby:
Družstvo Vlkaneč A - 7. místo
Družstvo Vlkaneč B – 14. místo

Soutěž ve Žlebech „ Soptík“

SDH KOZOHLODY
Cyklovýlet 3. - 6. 7. 2020 „Po stopách
Jana Žižky“.
Letošní první výlet na kolech jsme se
rozhodli pojmout trochu jinak než ob-

Cyklovýlet Třeboň

vykle a vyrazit mimo náš region. Našim cílem se staly Jižní Čechy, konkrétně Safari resort Hluboká u Borovan
nedaleko Třeboně, kde jsme se ubytovali a odkud jsme vyráželi na výlety po

okolí. První den, v pátek 3. 7., hned po
ubytování jsme využili možnosti projížďky po místním safari parku, kde
jsme se zblízka mohli podívat na bizony, jeleny wapity, velbloudy a další
exotická i méně exotická zvířata. Po
prohlídce safari proběhlo seznámení s
okolím a plánování výletu na druhý
den.
V sobotu jsme se probudili do krásného, slunečného rána a po snídani a přípravě techniky se vydali po silnicích a
stezkách za Jakubem Krčínem do Třeboně. Prohlédli jsme si rybníky Svět a
Rožmberk, navštívili Schwarzenberskou hrobku v Domaníně a viděli krásy
Třeboně. Krásnou jihočeskou krajinou
jsme se pak vraceli zpět do Borovan.
Ten den byla naše trasa dlouhá asi 60
km.
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Oprava hasičské zbrojnice: Na letošní
rok bylo naplánováno zhotovení nové
střechy a fasády na hasičské zbrojnici.
Jelikož částka na to vyčleněná, byla
nedostačující, rozhodli se členové
sboru, že práce provedou svépomocí.
Plánováno bylo, že zahájení prací
bude o velikonočních svátcích. Kvůli
koronaviru se vše o celý měsíc posunulo. Práce na rekonstrukci střechy započaly začátkem května. Po zhotovení
nové střechy se otloukla stará omítka
a zhotovila nová. Po té byla provedena nová fasáda. Dále pak byla zabudována nová vrata, též jsme zhotovili
vjezd do hasičské zbrojnice a chodník
do knihovny. Byl také postaven nový
stojan na vývěsní tabule, aby se nemusely umísťovat na novou fasádu.

Oslavy 90 let od založení SDH v Kozohlodech

Nedělní výlet jsme naplánovali spíše
jako odpočinkový a vydali se po stopách Jana Žižky z Trocnova, do Trocnova. Okruh z Hluboké do Trocnova a
zpět byl dlouhý asi 20 km a tak jsme si
mohli dovolit delší zastávku v Borovanském mlýně, kde nás čekal opravdový „gastrozážitek“ - skvělé jídlo, výborná obsluha a příjemné prostředí,
můžeme jen doporučit. Vraceli jsme se
o pár kilo těžší, ale moc spokojení. Po
návratu do Hluboké proběhlo závěrečné hodnocení výletu a spřádání
plánů na výlety další. Domů jsme se
vraceli každý po vlastní ose v pondělí
6. 7. dopoledne. Nezbývá než dodat,
že se nám výlet vydařil na výbornou.
Krásné počasí, příroda a dobrá parta.
Co více si přát.

Úpravy u Obecního domu: Po skončení prací na zbrojnici se pokračovalo na
opravách objektů u Obecního domu.
Byla zhotovena nová vrata u stodoly.
Dále pak se zhotovila nová střecha,
elektroinstalace a fasáda budovy u
Obecního domu.
Oslava 90. výročí založení hasičského
sboru v Kozohlodech: Na sobotu 22.
srpna jsme měli naplánovanou oslavu
tohoto výročí. Po zprávách o zvýšení
počtu nakažených koronavirem, panovala nejistota, zda se plánovaná
akce uskuteční. Podařilo se a v sobotu
jsme mohli výročí oslavit. Po příjezdu
pozvaných jednotek a jejich registraci
byl proveden nástup hasičů. Starosta
sboru přivítal zúčastněné a seznámil
je s průběhem oslavy. Po nástupu pra-

Tradiční posezení: V sobotu 11. července jsme opět připravili pro členy
našeho sboru a občany obce tradiční
posezení spojené s opékáním masa.
Počasí nám letos nepřálo, dopoledne,
kdy se akce připravovala, vydatně pršelo. Odpoledne se počasí umoudřilo
a posezení se na dvoře Obecního
domu uskutečnilo a zúčastnilo se ho
40 lidí.
Šebestenické stříkání: V sobotu 8. srpna se členové našeho sboru zúčastnili
hasičské netradiční soutěže v Šebestěnicích. I přes velké potíže se sestavením soutěžního družstva jsme obsadili
3. místo.

Oslavy 90 let od založení SDH v Kozohlodech
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poru okresního sdružení a uctění památky zesnulých členů sboru byla odhalena pamětní deska k založení
sboru. Po přečtení zprávy o historii
našeho sboru byla předána našim hasičům ocenění za jejich práci. Náš sbor
obdržel čestné uznání krajského výboru hasičů. Tím skončila oficiální část
oslav a následovala přestávka na občerstvení. Dopoledne ještě proběhla
soutěž dětí v požárním útoku. Odpoledne pak proběhla netradiční soutěž
všech zúčastněných sborů. Hasičský
sbor z Damírova pak provedl ukázku
zásahu s ruční stříkačkou. Během dne
zde bylo možné zhlédnout hasičskou
techniku a to jak historickou, tak i moderní. Na sále Obecního domu byla
výstava o historii našeho sboru i naší
obce. Na závěr byl proveden nástup
sborů, kde bylo provedeno vyhodnocení soutěží, předání pamětních listů a
poděkování sborům za účast na oslavě. Odpoledne a večer pak zahrála kapela Universum. Počasí nám celý den
přálo a tak si myslím, že se nám oslava
výročí vydařila.
Plánované akce:
• VVH 21. listopadu
• Postavení a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 28. listopadu
• Vánoční koncert 12. prosince
• Předvánoční procházka - 19. prosince
• Silvestrovské posezení 31. prosince
Na všechny tyto kulturní akce jste
všichni srdečně zváni.
F. Klečák, Kozohlody
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TJ SOKOL VLKANEČ
začali scházet při trénování.

Sportovní hry na hřišti

Vážení čtenáři,
znovu jsem dostala možnost oslovit
Vás prostřednictvím Zpravodaje. Musím říct, že je to pro mě velmi těžká
úloha a obdivuji všechny, kteří píší
příspěvky již několik let. S každým číslem je to těžší. Napsat článek, aby
čtenáře nenudil a přinesl něco nového, se stává nemožným.
Poslední příspěvek jsem psala
12. května. Byl stále vyhlášen nouzový stav, ale již začalo docházet k rozvolňování opatření. Dnes je 11. září
a opatření se opět zpřísnila. Uvidíme,
co nás čeká. Nic ale nebrání tomu,
abychom stále žili své životy, i když
v něčem trochu jinak.
Musíme si přiznat, že naše Tělovýchova moc aktivně nežila, ale spíše ulehla
k „zimnímu spánku“. Částečně asi ze
strachu, částečně také proto, že lidé
využívali volný čas k práci doma,
k odpočinku nebo prostě byli s rodinou. Prázdniny byly aktivnější.

hrát si s kamarády. Překvapivé bylo
sportovní chování v průběhu celého
turnaje. Vše probíhalo fair- play.
Volejbalový turnaj
Příznivci volejbalového sportu TJ SOKOL Vlkaneč uspořádali 15. 8. 2020
turnaj. Zúčastnily se čtyři týmy, které
byly osloveny. Počasí bylo jak na objednávku. I když dle předpovědi měla
být celá sobota deštivá, až na pár malých kapek se nad hřištěm usmívalo
sluníčko. Soutěžilo se hlavně o putovní pohár, který i nadále zůstává
u sportovců ve Vlkanči
Tabulka výsledků:
1. místo TJ Vlkaneč –„SPORŤÁCI“
2. místo Šebestěnice – „ŠEBKY“
3. místo SDH Vlkaneč – „HASIČI“
4. místo Golčův Jeníkov- „ GOLČÁK“
Také probíhalo cvičení pro ženy a dívky na místním hřišti a fotbalisté se

Sportovní kroužek, turnaj ve vybíjené…
Po dlouhé pauze díky vládním opatřením se na místní hřiště vrátily sportovní podvečery pro děti, zaměřené
na míčové hry a pohybové dovednosti. Bohužel nemůžeme zajistit pravidelnost. Důvodem je velká vytíženost
dobrovolníků, kteří se této činnosti
s dětmi věnují. Opět se obracíme na
rodiče se sportovním duchem o možnost se ve vedení „Sporťáku“ střídat.
Malí sportovci poměřili své síly i v turnaji ve vybíjené. Pro děti nebyly důležité ceny za vítězství, ale sejít se a za-

Volejbalový turnaj 2020

Koncem srpna proběhla taneční zábava, „ Rozloučení s prázdninami“. Podvečer před samotnou zábavou byl věnován dětem. Mohly se pobavit
a zasportovat si u několika stanovišť
s různými disciplínami. Počasí nám
moc nepřálo, lidí také nepřišlo tolik,
kolik bychom si přáli, ale to tak někdy
bývá.
Začala fotbalová sezóna. Začátek byl
pro nás demotivující, nedařilo se. První dva zápasy jsme prohráli, ale následující tři zase vyhráli. Těžko odhadovat, jak na tom budeme, až budete
Zpravodaj číst.
První zápas jsme odehráli doma s Horními Bučicemi. Prohráli jsme 2:8. Na
tomto utkání jsem nebyla, nemohu
Vám tedy sdělit svůj laický názor. Druhý zápas s Červenými Janovicemi rozvedu později. Třetí zápas se Sázavou B
a čtvrtý s Kluky pro nás dopadl velmi
dobře, což bylo jistě pro naše hráče
vzpruhou. Nad Sázavou B jsme vyhráli
2:0, nad Kluky 4:2 a následně nad Paběnicemi 4 : 1. Tyto tři zápasy jsem
mohla alespoň částečně sledovat
a jako fanoušek je hodnotím velmi
kladně.
Jak jsem se již zmiňovala, druhý zápas
jsme absolvovali s Červenými Janovicemi. Jak většina z Vás ví, Červené Janovice výrazně posílili a na hřišti to
bylo znát. Velkým lákadlem byl Tomáš
Řepka. Řekla bych, že je teď spíš cele-
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britou, která přitáhne fanoušky, ale skóre 1: 11 bylo zásluhou spíše jiných hráčů. Málokdo asi očekával výhru, ale lepší
výsledek určitě. Mohlo tomu tak být, inkasovaných gólů asi nemohlo být méně,
ale počet vstřelených branek určitě vyšší být mohl. Výrazné šance druhého poločasu jsme však neproměnili. Když už
byla řeč o Tomáši Řepkovi, tak jeden
z jeho citátů zní: „Prohra nebyla nikdy
můj nepřítel, ale strach z prohry byl můj
nepřítel.“ Psychika opravdu dělá hodně.
A i ta mohla výsledek ovlivnit.
V čem jsme byli ale lepší než Janovice,
bylo fandění. Nás fanoušky bylo hod-

ně slyšet. A teď mám na mysli fanoušky, kteří fandí za všech okolností. Protože jsou samozřejmě i „fanoušci“,
kteří fandí jen, když se daří, v opačném případě jsou velmi kritičtí. Samozřejmě se dá vždy něco zlepšit, ale určitě žádný hráč na hřišti nedělá chyby
schválně, snaží se vydat maximum
a těžko můžu kritizovat něco, co sama
neumím a ještě z tribuny, kde mě nic
nebolí, nejsem vyčerpaná a vlastně
v tu chvíli si můžu jen domýšlet, jak je
hráčům. Snažím se (spolu s některými
dalšími fanoušky) hráče povzbuzovat,
protože jsem přesvědčená, že to pomůže víc než nadávky.
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Článek píši za Tělovýchovu, ale samozřejmě nepopřu svoji osobnost a svoje
myšlenky. Názor ohledně fandění se
mnou určitě nebude plno lidí sdílet
a možná někoho naštvu. Ale již zesnulý trenér a bývalý nizozemský hráč Johan Cruijff řekl: „Hrát fotbal je velmi
jednoduché. Ale hrát jednoduchý fotbal, to je jedna z nejtěžších věcí na
světě.“ Toto lze určitě převést i do jiných oblastí sportu a života celkově.
Takže fanděme (nejen fotbalu), i když
se nedaří a tolerujme chyby, protože je
děláme úplně všichni.
Bc. Stanislava Solařová, Vlkaneč

MS DIANA VLKANEČ
Myslivecký spolek zakoupil v jarních měsících padesát kusů
mladých kachen, které byly vypuštěny na rybník Pálov. Před
vypuštěním na vodu bylo nutné zhotovit z pletiva malou
ohrádku, aby mladé kachny nemohly na břeh a tam jim neuškodila škodná zvěř. Jak kachny dospěly, byly vypuštěny na
celý rybník. Dále jsme zakoupili padesát pět dospělých bažantích slepic, které jsme hned vypustili do volné přírody.
Některé si rychle našly bažantího kohouta a vyvedly mladé.
Brigády
Tak jako každý rok jsme se zúčastnili brigády na úklid polního mlatu ZD Vysočina Zbýšov. Dále jsme zhotovili u myslivecké klubovny nový přístřešek na dřevo.

Výroční schůze
V měsíci červnu se opožděně z důvodu pandemie koronaviru konala výroční schůze, na které byl zvolen nový předseda
mysliveckého spolku pan Richard Zelený a nová členka kontrolní komise paní Barbora Komárková.
Hony
Máme naplánované tři hony na drobnou, ale především na
škodnou zvěř.
Plánované akce:
Myslivecký ples máme naplánován 16. ledna 2021, na kterém zahraje hudební seskupení DUO LAURA.
V. Burian, Vlkaneč

Chov kačenek na rybníku Pálov
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VLČATA
Ve druhém pololetí minulého školního roku si i náš kroužek musel dát koronavirovou přestávku. Věříme ale, že tak
drastická opatření už se opakovat nebudou a že tento školní rok budeme moct s Vlčaty absolvovat bez zásadnějších
omezení. Kroužek byl zahájen v polovině září na myslivně
poutavou přednáškou entomologa Jiřího Krouzy, zaměřenou na naše tesaříky, střevlíky, zlatohlávky a roháče. Měli
jsme možnost si všechny zmíněné brouky prohlédnout „na
živo“ na špendlíku. Navazovala druhá neméně zajímavá
přednáška lesního inženýra Tomáše Němce o vývoji a významu lesů od pravěku až po současnost. Děti pozorně poslouchaly, určitě si odnesly plno nových poznatků a zajímavých informací, a jsou natěšené na další schůzky. Na
závěr proběhlo oblíbené opékání buřtů, které bylo tečkou
za příjemně stráveným odpolednem.
Lovu, lesu a myslivosti zdar!
Za Vlkanečská Vlčata
Bc.Jaroslava Havlinová

Kroužek - Vlčata

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ VLKANEČ
Koutek chovatele
Podle astronomického kalendáře je říjen
druhým podzimním měsícem, i když se
nezadržitelně blíží období častých ranních mlh, pošmourného počasí a plískanic neměli bychom upadat do chmurných nálad, ale radovat se z každého
krásného dne, který začátek října ještě
může přinést. Den je ještě dostatečně
dlouhý, i když podzimní rovnodennost
je dávno za námi a počasí přijatelné, což
nám umožní splnění různých restů a drobných prací, na které jsme
neměli čas nebo se nám do nich nechtělo z důvodu horkých letních
dnů.
Odchovali jsme dvě či tři generace králičat a díky příznivému počasí
a bohatým srážkám nebylo nouze o píci. Sena dala sice více práce
a starostí, ale otavy se sušily velice dobře. Třetí generace králičat by se
měla narodit začátkem října, kdy ještě nehrozí chladné počasí. Mláďata narozená na podzim sice nejsou vhodná do chovu, ale můžeme
s nimi spotřebovat různé přebytky, kterých je v tomto období vždy
dostatek a než se nám bude rodit první generace nového roku, použijeme je pro kuchyňské účely. Každý přece ví, že králičí maso je dietní, lehce stravitelné a obsahuje velké procento bílkovin, proto je
vhodné pro vyvíjející se organismus dětí, rekonvalescenty a starší
lidi.
Pakliže chceme ve svém chovu něco změnit nebo doplnit, podzim je
nejvhodnějším obdobím pro nákup chovných jedinců, které můžeme získat ještě za rozumnou cenu. Králici si vybíráme nejlépe ze svého chovu /musí splňovat kritéria, která jsme připomínali v minulém
čísle) a samce kupujeme z ušlechtilého chovu, vždy mladého a vyspělého. Na nějaké řeči, že on doroste, nikdy nedejte. Samec by měl
chov vždy zkvalitňovat.
Starší slepice a holubi ukončili svou reprodukční sezónu a připravují
se na zimu. Jelikož je přehození jejich hávu pro jejich organismus velmi zatěžující, měli bychom jim být v tom alespoň trochu nápomocni,
což se týká bohatosti a pestrosti jejich stravy – měla by být energeticky hodnotnější a obohacená o různé olejniny. Domníváme se, že je
vhodné naše svěřence na zimu co nejlépe připravit a k tomu mimo
jiné slouží vitamínové doplňky, které nabízí v širokém sortimentu
prodejna ProVes v Golčově Jeníkově ve střední části náměstí.

Velmi se nám osvědčil přípravek RABITIN, který výrazně zvyšuje imunitu, ochotu k páření, významně ovlivňuje vývoj plodu a životaschopnost králičat a růst svalové hmoty. Supervit má mimo jiné významný
vliv na tvorbu silné skořápky u nosnic. V případě nějakého problému
ochotně poradí zkušené prodavačky.
Neměli bychom zapomínat na naše včelky. Letos byl, co se týče výnosu medu, velice špatný rok. Vytáčel se pouze jednou květový, a to ještě
v nijak závratném množství. Předešlé roky byly abnormálně bohaté.
Na chudé roky platí jedno včelařské přísloví: „Když se daří kravičce,
nedaří se včeličce“. Letos se beze zbytku naplnilo, když něco rozkvetlo
a začalo medovat, přišel prudký déšť a severní či severozápadní proudění, které má vliv na tvorbu nektaru či medovice a vzápětí bylo po
snůšce. Bylo nutné včelstva stále kontrolovat. Stav jejich zásob by neměl klesnout pod 7 kg. V případě, že by byl přerušen přínos sladiny
a stav zásob by klesl pod požadovanou mez, matka okamžitě omezí
kladení. V případě, že by se stav zásob rovnal nule a veškerá sladina by
zmizela, včely z pudu sebezáchovy okamžitě začnou požírat nezavíčkovaný plod a včelstvo je odsouzeno k záhubě. Jak jsme si již připomněli, od poloviny června se rodí zimní včelky (dlouhověké), které
mají navíc velké tukové tělísko jako zásobník energie a proto musejí
být dostatečně a kvalitně krmeny.
Jak důležité je včasné a důkladné léčení jsme již mnohokrát zmínili.
Včely si zaslouží naši péči a pozornost a neměli bychom je vidět jen
pře množství vyprodukovaného medu. Jejich hlavním posláním je
opylovací činnost. Jako vedlejší produkt od včel získáváme mateří kašičku, vosk a včelí jed, z přírody nám přinášejí, zpracovávají a obohacují med, pyl a propolis, za což jim patří náš dík.
Než vše kolem svých domovů upravíme, zajistíme topení na zimu,
sklidíme ovoce a zeleninu, dny se začnou rychle zkracovat, slunce se
ukazuje stále vzácněji, pole a lesy změní svou tvář, zafouká severní
vítr, který přinese první sněhové vločky a nám nezbyde než v mysli
zhodnotit proběhlý rok, zamyslet se nad tím, co se nám podařilo a co
v roce příštím musíme napravit. Děti z místní školy na začátku adventu u rozsvíceného stromečku přednesou své básničky a než se nadějeme, za pár dní nastanou Vánoce, jedny z nejkrásnějších svátků.
Příjemné a klidné prožití přejí všem spoluobčanům chovatelé.
Josef Rejnek, Vlkaneč
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UČITELKOU JSEM CHTĚLA BÝT OD MALA,
říká ředitelka Mgr. Marcela Formánková
Ředitelka Základní a Mateřské školy ve
Vlkanči, roku 1982 nastoupila jako učitelka a ve funkci ředitelky působí od
roku 1983. Je členkou SPOZ, knihovnicí, zasazuje se o kulturní dění v obci
a v neposlední řadě je také matkou
a babičkou.

s paní učitelkou Kotěrovou, která kdysi
učila i mě, to bylo velmi zavazující. Nejdříve jsem si říkala, že třeba na chvíli,
ale pak jsem tady už zůstala. Samozřejmě mě to baví, to bych asi neučila. Naše
malá školička je už pro mě srdeční záležitostí, ale důležité jsou také bezvadné
kolegyně, bez kterých by to nešlo. PráJe náročné být ve funkci ředitelky to- ce na 1. stupni ZŠ je samozřejmě jiná.
lik let?
Ale od mala jsem si vždycky hrála na
Je, protože člověk je někdy i unaven učitelku a nedovedla jsem si nikdy
(smích), když to porovnám s minulými představit, že bych dělala něco jiného.
roky, tak čím dál tím víc přibývá administrativa. Je pravda, že každý školní rok Jak vnímáte málotřídní školy na vesje jiný a vývoj jde neustále dál. Nastou- nicích? Mají smysl?
pí nová skupina dětí a ty jsou pokaždé Myslím si, že tu jsou děti vedeny více
jiné. Mám však pocit, že v současné k samostatnosti, mají k sobě blíž, jsou
době mě stále více zaměstnává ředitel- větší kamarádi. Starší pomáhají těm
ství, vyplňování výkazů, vedení doku- mladším, ať je to třeba ve výuce, při
mentace okolo dětí nebo rozpočet ško- projektovém vyučování (tematické zaly. Je pravda, že když celé dopoledne měření výuky např. Halloween, Slet čačlověk učí a potom odpoledne musí rodějnic…)nebo v přípravě na hodinu.
věnovat čas administrativě, tak je to ně- Naučí se, že musí spolupracovat, komukdy velmi náročné. Občas je to až do nikovat mezi sebou, pracují ve skupivečera.
nách nebo aspoň ve dvojicích, kde plní
společně úkoly. V malé škole se děti
Zase mám ale plno krásných vzpomí- lépe adaptují a přechod do školy pro ně
nek na generace dětí, které u nás cho- není tak náročný. Mají kolem sebe znádily do školy. A že jich bylo! Jsou z nich mé tváře, někdy i sourozence, je to pro
dospělí a někteří jako rodiče vedou své ně takové rodinné prostředí a to je určiděti zase k nám do školy. Ráda vzpomí- tě lepší, než škola se stovkou žáků. Ve
nám na všechny společné projekty třídě, i když jsou tu spojené ročníky,
a výlety. Jak jsme např. pořádali poprvé máme menší počet žáků a můžeme se
„spaní ve škole“. Původně nápad dětí ze jim více individuálně věnovat. Na dru4. ročníku spát ve stanech u rybníka, hou stranu je pravda, že je to práce velkdyž už jsem se rozhodla, že to usku- mi náročná a chce to přípravu a roztečníme, tak pršelo a mně jich bylo líto. mýšlet se nad každou hodinou.
Náhradní plán vznikl okamžitě, spát
budeme ve škole. Děti samy si k obědu Vnímáte, že se s dobou mění i děti ve
uvařily v kotlíku polévku a k večeři na škole?
ohýnku opékaly špekáčky. U táboráku Řekla bych, že dřív byly děti naučené si
jsme zpívali a předváděli si různé scén- hrát více venku společně. Dnes je každé
ky. Od té doby už uběhlo 28 let a já ty dítě větší osobnost a některé prosazují
kluky a holky pořád vidím, jak byli nad- více sebe. Pravda je, že do života je to
šení. Vznikla z toho tradice, ale jen oni určitě dobře, když se děti umí samy
mohou říct, že to vymysleli a byli první. prosadit. Někdy však se nedokážou úplně domluvit s ostatními spolužáky, kažChtěla jste být vždycky učitelkou na dý chce být ten vůdčí a pak vznikají třevesnické škole?
nice. V současné době je všechno
Učitelkou jsem chtěla být, ale mým o počítačových hrách, a proto se děti
snem bylo vždycky učit češtinu a litera- špatně zapojují do obyčejných společturu. Proto jsem také vystudovala český ných her, jako jsou stavebnice, vláčky,
jazyk a literaturu pro střední školy. Po- auta nebo hra s panenkami. To některé
tom jsem se však vdala, měla jsem prv- děti snad ani neznají. Je okolo nich
ní dítě a byla mi nabídnuta práce ve spousta informací a mnohem dříve přeškole, do které jsem také chodila, a učit skočily období dětských her. Jsou více

doma. Dřív děti dostaly míče nebo švihadla a okamžitě věděly, na co si budou hrát, ať už to byla třeba obyčejná
schovávaná. Některé dnešní děti se neustále ptají, na co si mají hrát s ostatními. Na druhou stranu si myslím, že
u nás to není zas až tak hrozné jako je to
např. ve městech. Děti u nás se snažíme
vylákat ven na hřiště nebo do přírody.
Snažíme se jim nabídnout jiné aktivity
než jsou mobily a počítače. Ve škole
mají sportovní kroužek, angličtinu…
navštěvují školní družinu. Ve vsi pak
mají hasičský nebo myslivecký kroužek.
Jak velká změna ve vyučování žáků
přišla s koronavirem?
Myslím si, že hodně velká, protože děti
byly naučené pracovat hlavně ve škole,
ve skupinách. Při vyučování se podporuje aktivita žáků, kdo bude rychlejší,
kdo bude dřív a lépe s úkolem hotov.
Právě to doma dětem chybí. Samozřejmě jsou ještě malé na to, aby se jim zavedl režim, rozvrh hodin a ony ho byly
schopné dodržovat. Myslím si, že děti
teď musely pracovat mnohem víc, protože ve škole děláme plno úkolů společně a ústně, snadněji si novou látku
pak zapamatují. Teď nebyla ta možnost
a určitě to dětem chybělo. Výuku jsme
obě vedly přes webové stránky, kde
jsme zadávaly úkoly a navíc jsme byly
ve spojení s rodiči emailem a telefonem. Kdo měl pocit, že něčemu nerozumí, tak se mohl na cokoliv kdykoliv
zeptat. První dva týdny byly trochu
chaotické, protože nás koronavir zastihl v průběhu jarních prázdnin, ale od
dubna jsme pravidelně každé pondělí
zadávaly úkoly, a do konce týdne nám
děti úkoly vracely, abychom jim je
mohly přes víkend zkontrolovat a měly
jsme tak od nich zpětnou vazbu. Výuka
se odvíjela hlavně od češtiny, matematiky a angličtiny. Procvičování a úkoly
byly i z prvouky, vlastivědy nebo přírodovědy. Podle mého byla nejnáročnější
angličtina, protože když rodič neumí
anglicky, pak těžko může s dětmi plnit
úkoly. My jsme ve sdružení MAP Lípa
(místní akční plán Lípa), organizují se
setkání s učiteli, kde si navzájem předávají zkušenosti. V období koronaviru
nám každý týden posílali např. videa,
která se dala využít k výuce angličtiny.
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Nesmím zapomenout na prvňáčky, pro
které to bylo velmi složité, protože
v březnu neznali ještě všechna písmenka. Sice jsme jim posílaly pracovní listy,
ale stejně čtení i psaní zbylo na rodiče.
Tento rok byl i jiný v zápisu do první třídy, proběhl tak, že rodiče přinesli vyplněné přihlášky, ve vestibulu jsme měly
schránku a nachystané dárky od paní
učitelky Kratochvílové, obdobně to
bylo se zápisem do mateřské školky.
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školství doporučeno, že by se známky
dětem neměly zhoršovat.

Myslíte si, že žákům v novém školním
roce budou chybět znalosti z toho
předchozího?
Po tomto náročném období, jsem na
dětech vnímala, že jim chyběl kontakt
s ostatními dětmi a návrat zpátky do
školního režimu po takové době byl pro
ně složitý. Myslím si, že září bude kritické pro nás všechny, my se budeme snaJak probíhala klasifikace žáků?
žit společně dohnat, co jsme nestihli.
Klasifikace žáků probíhala v této době Některé děti přijdou po půl roce.
od obou učitelek písemně. Po kontrole
všech cvičení padaly jedničky a písem- Uvidíme, jak během září, října dáme
ná pochvala každému, kdo nám přinesl děti do kupy. Samozřejmě musíme jít
vypracované úkoly. Každému jsme dál a snažit se, aby pro žáky byla škola
vždy napsaly dopis se slovním hodno- spíše hrou a zábavou.
cením, pokud se žáci dopustili nějakých chyb, tak jsme se jim to snažily Necháte si nějaké postupy vyučování
vysvětlit. Na konečném vysvědčení vět- i do budoucna?
šinou byly známky, které měly děti Tím, že máme spojené ročníky, tak si
v pololetí, protože bylo ministerstvem myslím, že plno věcí jsme zvyklé dělat.
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Na výuku se pečlivě připravujeme, vytváříme pracovní listy, zábavné úkoly
nebo křížovky, rébusy. Plno výukových
programů pro jednotlivé předměty
máme pro PC a na interaktivní tabuli. Je
možná pravda, že bychom měly děti
vést k ještě větší samostatnosti a vlastní aktivitě, protože to některým chybí.
Zároveň je ale pravda, že na 1. stupni je
to pro některé žáky těžké. Rodiče si teď
měli možnost sami vyzkoušet, jak náročné je udržet pozornost dětí.
Kdybyste měla možnost změnit jednu
věc na školním systému, jaká by to
byla?
To je těžké, je toho hodně, co bych
změnila, ale určitě bych řediteli ve škole
snížila administrativu.
Tereza Semrádová, Kozohlody

Veselá chvilka poezie
Nad Vlkančí slunce svítí,
budeme se dobře míti?
Jezte hodně vitamínů,
noste roušku je to hit,
díky tomu nás nedostane
zrádný bacil covid.
O včeličky, králíky
se chovatelé starají,
a že se jim pěkně daří,
spoustu rad nám dávají.
Myslivci maj spoustu práce
se zvířaty v lese.
V lednu si pak zatancují
na mysliveckém plese.

Fotbalisté na hřišti
často góly dávají,
na frajera Toma Řepku,
ale zatím nemají.
Ženy, které rády cvičí,
mají dobrou kondici,
scházejí se pravidelně
v místním hostinci.
Pařez, Simson, Babeta
jsou vozidla nejlepší,
a že mají svou trať v polích,
tak jsme všichni v bezpečí.

když siréna zahouká,
pospíchají velice.
V lese palí roští, stromy,
pomáhají, kde se dá,
a když příjde velká voda,
tak se chopí čerpadla.
Nad Vlkančí slunce svítí,
budeme se dobře míti.
(Radovan)

Hasiči maj připravené
stříkačky i hadice,

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE PŘIBYSLAVIC
Obec Přibyslavice náleží ke starým osadám a je nejstarší obcí patřící spádově k
Obecnímu úřadu Vlkaneč. Kdo obec Přibyslavice založil a kdy se to stalo, se nepodařilo zjistit. Je ale písemně doloženo
dle zápisů pana Augusta Sedláčka, spisovatele dějin města Čáslavi a dle pramenů od pana Kl. Čermáka, že ve 12 století žil v blízkých Braterčicích (Bratčicích)
na tehdejší dobu zámožný pan Zbislav.
Měl dva syny, Jana a Přibyslava. Je možné, ale listinami není doloženo, že pan

Zbislav obec založil a jménem svého
syna Přibyslava je nazval Přibyslavice. Je
doloženo, že Jan z Braterčic (Bratčic) byl
prvním majitelem Přibyslavic. V kronice
Register Bohemia na straně 358 č. 744 z
roku 1230 je uvedena první zmínka o
Přibyslavicích z 1. října roku 1223.

ní zmínka činí“ (uvedeno v Registru Bohemia na str. 358 č. 744 z roku 1230).

Cituji ze zápisu v kronice:
„Zapamatuj si každý, kdo toto místo kroniky čísti budeš, že r. 1223, 1. října, již
Přibyslavice byly a že se o nich snad prv-

V roce 1242 bylo králem VÁCLAVEM I. na
hradě Křivoklát potvrzeno, že „šlechetný
muž Jan, syn Zbislavův, věnuje Řádu německých rytířů za jejich zásluhy v nebi

Podle historických záznamů je tedy doložena existence Přibyslavic od 1. října
1223 a za tři roky tedy budou moci oslavit 800 let svého trvání.
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obce Drobovice, Bratčice a Přibyslavice“.
Král v roce 1399 odebral Řádu německých rytířů mimo jiné i obec Přibyslavice
pro jejich „náklonost k jinému učení“.
Komu král Přibyslavice prodal a kdo je
potom měl v držení, o tom se zpráva nedochovala. Je ale doloženo, že během
času připadly Přibyslavice k panství
žlebskému, k němuž patřily až do roku
1555. Potom do roku 1593 náležely k
Bratčicím, od roku 1593 do roku 1636 k
Podmokám a ke Golčovu Jeníkovu. V letech 1686 až 1692 je vlastnila obec Vohančice a potom do roku 1703 opět Golčův Jeníkov. V roce 1739 je Kateřina ze
Schönbeku přiřadila k tupadelskému
panství. Jejím sňatkem s Adamem Auersperkem připadly Přibyslavice k panství
žlebskému.
V roce 1787 stál v Přibyslavicích zámek,
který sloužil jako sídlo dvora, V roce
1825 Karel Auersperk objekt částečně
zbořil a přestavěl na sýpku. Sýpka, třípodlažní dům, stojí v areálu hospodářského dvora, který dnes obývá rodina
Václava Tichého. Ve dvoře byl i pivovar,
který čerpal vodu z rybníka na Kocandě.
V sousedství obce se nachází přírodní
rezervace Tisá skála. Jedná se o chráněný, nezničený, přírodní žulový útvar, obklopený okolními lesy.
(Ke zpracování příspěvku byly použity
materiály z archivu v Kutné Hoře.)

Stavení v Přibyslavicích

Josef Hazuka, Přibyslavice

SLOVO FARÁŘE
Milý čtenáři,
je moji radostí vás pozdravit. Když někdo slaví nějaké výročí, nebo je jiný důvod ke gratulaci, většinou přejeme,
a nebo je nám přáno, hodně zdraví.
Především v tomto týdnu, kdy píši tyto
řádky a kdy bylo znovu přikázáno nosit
roušky v budovách, nám jistě víc dochází hloubka tohoto přání. Máme
v živé paměti jarní zmrazení chodu naší
země, která se nás nedotkla jenom ekonomicky.
Jakákoliv nemoc je něco, co Bůh nechtěl. Víme, že člověk začal marodit,
umírat, ženy v bolesti rodit, všichni
s námahou dobývat ze země svůj chléb
atd. až po prvním hříchu. Tedy tehdy,
když člověk porušil Boží příkaz, že nesmí jíst ze stromu. Od té doby se každý
člověk musí potýkat nejenom s tím
výše napsaným, ale také s pokušením
porušovat platná pravidla, která také
mají základ v požadavcích živého Boha.

Zákon například zakazuje zabíjet
a v desateru je páté přikázání nezabiješ. Tyto požadavky uplatňované světskou autoritou, ale také samotným Bohem, se nám daří naplňovat mnohem
méně snadno než Adamovi a Evě před
prvním hříchem. Každý z nás se asi potýká se smutkem způsobeným dvěma
postoji: buď, že udělal něco špatného,
nebo že neudělal něco dobrého. Obojí
postoj nazýváme zlem, náboženským
způsobem to nazýváme hříchem. Covid 19 není na světě jenom proto, že
Adam a Eva kdysi snědli ono pověstné
jablko v rajské zahradě, ale také proto,
že každý z nás je hříšník a tak dovolujeme Satanovi, aby dál ničil, kazil a likvidoval nám život. Bůh pořád touží po
tom, aby člověk byl šťastný, aby mu
i těžké věci pomáhaly k většímu dobru,
pořád vytváří prostředí, ve kterém se
člověk může rozvíjet, realizovat a ve
kterém také může odpočívat. Koná to
navzdory tomu, že také dnes ho lidé

urážejí, nechtějí ho slyšet a nebo ho ani
nehledají. K tomuto vytváření dobrého
prostředí nepotřebuje člověka, ale
přesto touží po tom, aby s ním člověk
spolupracoval. Touží potom, aby vědci
našli lék nejenom na tento virus. Touží
po tom, aby bylo možné tímto lékem
uzdravovat nejenom ty, kteří na to
„mají“, ale všechny, touží po tom, by
lidé tento lék užívali, aby dodržovali
další nutné povinnosti k zastavení nejrůznějších nemocí. Dává také léky. Nejsou to ani tablety, ani kapky. Dává trpělivost při nesení kříže, dává sílu kříž
objemout, dává ochotu spojit se s Ním,
který je neustálé zdravý v tom nejvšeobecnějším smyslu, jaký si můžeme
představit. Je možné se s Ním setkat při
slavení mše svaté, při které také dnes,
podobně jako v době jeho ukřižování,
nese naše slabosti, je obtížen našimi vinami. Pokud nemůže někdo přijít do
kostela, je ochoten přijít prostřednictvím služby kněze.

ZPRAVODAJ

O B C E V L OBCE
K A N VLKANEC
EČ
ZPRAVODAJ
V této souvislosti, prosím vás, kteří do
kostela nechodíte, abyste umožnili
svým rodičům nebo prarodičům kostel
navštívit. Z mé strany máte záruku, že
budou splněny všechny povinnosti zákonných autorit, jakými jsou vláda, ministr zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. Také v době, kdy byla
zrušena plošná opatření, se v našich
kostelích dezinfikovaly lavice a kliky
u dveří, tedy místa, která mohla přenášet covid 19. V případě, že vaši blízcí
nemohou chodit do kostela z titulu
zdraví nebo věku, vás prosím, abyste mi
umožnili přijít k nim na návštěvu. Na
podmínkách návštěvy, např. jak dlouho
tam budu, jak budu chránit vašeho seniora atd., se jistě dohodneme.

císlo 3
4
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Modlím se za vás všechny a všem přeji
vše dobré.

Společné akce budou dle toho, jak se
bude vyvíjet pandemie.

S radostí žehná Petr Tobek, kněz

Poděkování.
Vážení spoluobčané, v letošním roce
dokončíme opravu fasády kostela sv.
Jakuba většího ve Vlkanči. Děkuji
Obci Vlkaneč, všem přispívajícím na
opravu, ministerstvu kultury, která
v letošním roce dala dotaci. Děkuji
také všem za trpělivost, kterou jste
museli mít při pohybu na hřbitově.
Přeji vám všem vše dobré.

Dění ve farnosti:
Mše svatá v Kozohlodech 20. 9. v 8. 00. ;
18. 10. v 16. 00. , 1. 11. v 8. 00. ; 15. 11.
v 8. 00. ; 20. 12. v 8. 00.
Mše svaté ve Vlkanči:
27. 9. v 8. 00. ; 28. 9. v 16. 00. ; 4. 10.
v 8. 00. ; 11. 10. v 8. 00. ; 17. 10. v 18. 00. ;
25. 10. v 8. 00. ; 31. 10. v 18. 00. ; 8. 11.
v 8. 00. ; 14. 11. v 17. 00. ; 22. 11. v 8. 00. ;
29. 11. v 8. 00. ; 6. 12. v 8. 00. ; 13. 12.
v 8. 00. ; 19. 12. v 17. 00. ; 27. 12. v 8. 00. ;
31. 12. 17. 30. ; 1. 1. 2021 v 8. 00.

S úctou Petr Tobek

Kostel sv. Jakuba většího ve Vlkanči

Vážení čtenáři,
toto číslo je o několik stránek rozsáhlejší díky tomu, že je zpravodaj obohacen o nové příspěvky z řad občanů, které,
doufejme, přinesou pro vás zajímavé čtení. Ve zpravodaji bychom chtěli pokračovat v rubrikách – rozhovor, veselá
chvilka poezie a zajímavosti z historie. Vše záleží na aktivitě občanů. Vítány jsou i další podněty a nápady.

ZPRAVODAJ
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Od 22. 9. 2020 cvičení
pro ženy a dívky v sále místního pohostinství.
Dle zájmu v úterý a ve čtvrtek od 18:00 h.
Od listopadu budeme provozovat saunu na kabinách TJ Vlkaneč.
Den a čas bude upřesněn na vývěsce.
Městské lázně v Čáslavi budou otevřené
od 2. října 2020 dle otevírací doby!!!
Občané zde kromě plaveckého bazénu naleznou i saunu a páru.
Úterý

14:00-20:00

společná sauna (sauna, bazén, pára) bez plavek

Středa

14:00-18:00

veřejné plavání (bazén, pára)

Čtvrtek

14:00-19:00

veřejné plavání (bazén, pára)

Pátek

12:00-20:00

sauna ženy (sauna, bazén, pára) bez plavek

13:30-20:00

bazén

Sobota

10:00-20:00

sauna muži (sauna, bazén, pára) bez plavek

Neděle

10:00-19:00

veřejné plavání (bazén, pára) v plavkách

12:00-19:00

společná sauna (sauna bez plavek)

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ LISTOPAD - PROSINEC 2020
20. 11. 2020

Divadélko Kůzle, sál pohostinství ve Vlkanči - pořádá obec Vlkaneč

28. 11. 2020

Rozsvícení vánočního stromu v Kozohlodech

29. 11. 2020

Rozsvícení vánočního stromu ve Vlkanči

05. 12. 2020

Rozsvícení vánočního stromu + Mikulášská nadílka v Přibyslavicích

06. 12. 2020

Vánoční koncert, Kostel sv. Jakuba ve Vlkanči

12. 12. 2020

Vánoční koncert v Kozohlodech

19. 12. 2020

Vánoční koncert v Přibyslavicích + betlémské světlo

25. 12. 2020

Vánoční zábava, pohostinství Vlkaneč pořádá TJ Vlkaneč

Akce mohou být zrušeny z důvodu vládních nařízení.
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