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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 plánované zasedání zastupitelstva zrušit.

Rozpis zasedání
24. února 2021, 24. března 2021, 28. dubna 2021

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s příchodem nového roku jsme doufali v příchod lepších
časů. Bohužel opatření, která přetrvávají a jistě ještě přetrvávat budou, nám zabraňují ve společném setkávání. Většina připravovaných akcí v minulém roce se neuskutečnila.
Proto nám nebylo dopřáno se navzájem potkávat a společně se pobavit. Kromě několika odpracovaných brigád na
úklidu v obecních lesích, je pozastavena veškerá činnost
u všech obecních spolků. Také v nadcházejících měsících
nic nenasvědčuje tomu, že by se něco změnilo. I pracovními
úkoly se prokousáváme postupně krůček po krůčku. Jednání s potřebnými institucemi se protahují z důvodu trvajícího omezení úředních hodin.

Zákon stanovil také pro nás, jakožto obec, výjimku z platby
poplatků v navrhované výši na část odpadu. Tato výjimka
vychází ze zákonem stanoveného množství na obyvatele
v tunách. Celkové množství odpadu, na něž se vztahuje
tato výjimka v daném kalendářním roce, se vypočte jako
násobek počtu obyvatel k 1. 1. roku bezprostředně předcházejícího poplatkovému období a množství zákonem
stanového odpadu na jednoho obyvatele. Pro rok 2021 platí, že zákonem stanovené množství odpadu na jednoho
obyvatele je 0,2 t. Tento ukazatel však v letech klesá až na
0,12 t/občana pro rok 2029. Této výjimky je možné maximálně využít při vhodném nastavení a dosažení úrovně separace.

Na dalších řádcích si můžete přečíst, jaké změny nás čekají
v odpadovém hospodaření a v jaké fázi jsou připravované
projekty.

Dle průběžné evidence odpadů v naší obci v roce 2020 vychází průměrná roční produkce na občana vyšší, než stanovená úroveň 0,2 t. V roce 2019 vyšla na občana průměrná
roční produkce 0,262 t., abychom naplnili cíle dané zákonem, nezbývá než důsledné třídění odpadu. V současné
době Mikroregion Čáslavsko, jehož jsme členem, vyjednává
se svozovou firmou AVE jako zastupitel všech obcí možnosti zlepšení spolupráce s obcemi při třídění odpadu, svozu
odpadu, jeho přesném vážení atd. Pokud se nám nepodaří
srazit průměrnou roční produkci na občana, budeme muset pravděpodobně příští rok upravit poplatek za svoz
a uložení odpadu na skládce. Vím, že leckdy jsou kontejnery
na tříděný odpad nacpané, přesto Vás žádám o důkladnou
separaci odpadu. Pokusíme se společně s dalšími obcemi
zajistit lepší svoz tříděného odpadu, abychom dosáhli cíle,
který nám stanovil zákon.

Dne 1. 12. 2020 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu
ČR po dlouhých letech příprav schválen nový zákon o odpadech. Podpisem prezidenta ČR nabyl účinnosti již od
1. 1. 2021. Zákon stanovuje cestu přechodu odpadového
hospodářství v takzvané oběhové hospodářství, kde zcela
exaktně vymezuje recyklační cíle, zpřísňuje poplatkovou
úroveň za odstraňování odpadu či stanovuje úplný zákaz
skládkování využitelného odpadu od roku 2030. Jen poplatky za odstranění odpadu na skládkách, vzrostou ze současných 500 Kč/t na 1 850 Kč/t do roku 2029, přičemž od
1. 1. 2021 vzroste základní poplatek za ukládání odpadu
o 60 %, na 800 Kč/t.

ZPRAVODAJ

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

císlo 11

strana
strana

2

2

Připravované projekty podporované dotacemi
Multifunkční hřiště
Projekt multifunkčního hřiště byl upraven a v termínu byla podána žádost o přidělení dotace z ministerstva pro místní rozvoj,
které potvrdilo přijetí žádosti. V průběhu jara bychom mohli vědět, zda bude dotace přidělena a poté budou následovat
další kroky. Bude vypsáno výběrové řízení firmou TNT Consulting, s.r.o., které jsme svěřili administraci dotace.
Chodníky
Ve spolupráci s firmou TNT Consulting, s.r.o., doplňujeme náležitosti k žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Termín podání žádosti je 21. ledna 2021. Musel být upraven projekt a rozpočet pouze na část, na kterou lze čerpat dotaci – výstavba nového a oprava stávajícího úseku směrem ke školce. Po podání žádosti budeme opět čekat, zda bude dotace
přidělena. Tak jako u hřiště pak budou následovat další kroky.
Josef Klaus, starosta obce

POPLATKY 2021
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.
Občané Přibyslavic, kteří mají DČOV, platí poplatek za služby spojené s provozem DČOV roční poplatek 1 936 Kč včetně DPH.
Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis z 13. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 30. 9. 2020 ve Vlkanči

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann Josef, Nováková Martina, Semrádová Bohumila,
Cempírková Jaroslava. Kořínek Luboš, Vágner Václav
Omluvení zastupitelé:
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Altmann Josef, Nováková Martina
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.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO – ze dne 2. 9. 2020.
• Informace o konané kontrole hospodaření PO ZŠ a MŠ Vlkaneč.
• Informace o konané kontrole hospodaření OÚ Vlkaneč.
• Informace o výměně membrán u DČOV v Přibyslavicích.
• Informace o připomínkách k návrhu znaku a vlajky obce.
• Informace o koupi nového obecního automobilu s příslušenstvím a o sběrači a fukaru listí.
• Informaci o přistoupení na nabídku p. R. – sekání trávy.
• Informace o stavu komunikace 12RD.
• Informace o sčítání projíždějících aut.
• Informace o napadených stromech kůrovcem v Přibyslavicích.
• Informace o zaměřování pozemků v Kozohlodech.

ZPRAVODAJ

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

císlo 11

strana
strana

3

3

Zastupitelstvo obce ukládá:
• Uzavřít s firmou Konsulentbistand s.r.o., Praha, zastoupenou Bc. J. P. smlouvu o nájmu nebytových prostor. Termín do
31. 10. 2020. Zodpovídá starosta.

Zápis ze 14. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 29. 10. 2020 ve Vlkanči

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann Josef, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava,
Kořínek Luboš, Vágner Václav
Omluvení zastupitelé: Semrádová Bohumila
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Vágner Václav, Špalek Vincent
Přítomní občané: 1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO – ze dne 30. 9. 2020.
• Přípravu rozpočtu na rok 2021.
• Návrh pana H. na zakoupení zahradního traktůrku.
• Informaci o shánění obecního automobilu.
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Sepsat s panem P. dodatek ke kupní smlouvě, uzavřené dne 18. 11. 2018. Termín do 30. 11. 2020. Zodpovídá starosta.

Zápis z 15. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 18. 11. 2020 ve Vlkanči

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann Josef, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava
Omluvení zastupitelé: Semrádová Bohumila, Kořínek Luboš, Vágner Václav
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Nováková Martina, Novák Oldřich
Přítomní občané: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO – ze dne 29. 10. 2020.
• Přípravu rozpočtu na rok 2021.
• Informace o podané žádosti na schválení znaku a vlajky obce.
• Potřebné vypracování plánu kulturních akcí pro příští rok.
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Uzavřít příkazní smlouvu s TNT Consulting, s.r.o. a s ní spojenou „Plnou moc“, týkající se podání žádosti z SFDI. Termín
do 30. 11. 2020. Zodpovídá starosta.
• Uzavřít příkazní smlouvu s TNT Consulting, s.r.o. a s ní spojenou „Plnou moc“, týkající se podání žádosti z MMR. Termín
do 30. 11. 2020. Zodpovídá starosta.
• Uzavřít s firmou Eltrans Liberec kupní smlouvu na komunální vozidlo zn. GAZ. Zodpovídá starosta.

Zápis z 16. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 9. 12. 2020 ve Vlkanči

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann Josef, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava,
Kořínek Luboš, Vágner Václav, Semrádová Bohumila.
Omluvení zastupitelé:
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Kořínek Luboš, Semrádová Bohumila
Přítomní občané: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO – ze dne 18. 11. 2020.
• Zprávu ředitele LD Chraňbož.
• Informace o práci na žádostech o dotační tituly.
• Informace o přehledu akcí v obcích.
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Uzavřít smlouvu s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Chrudim. Termín do 31. 12. 2020. Zodpovídá starosta.
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Ohlédnutí za Adventním časem
Adventní čas v roce 2020 byl jiný než
roky předešlé. Stromečky v našich obcích se rozsvěcovaly bez přítomnosti
občanů, všechny ve stejný den, v sobotní podvečer 28. listopadu. Tentokrát
jsme nezahlédli rozzářené dětské oči,
které nedočkavě čekají, až se setmí.
Děti se vždy podílely na doprovodném
programu a svou přítomností umocňo-

valy kouzlo předvánoční atmosféry.
Adventní čas nám byl připomenut reprodukcí vánočních písní a koled
z místního rozhlasu. I přesto věřím, že si
většina z nás vánoční pohodu užila.
Bylo to jen trochu jiné. Protože byly
uzavřeny obchody, trávili jsme nad nakupováním a sháněním dárků méně

24. prosince bylo do kostela v Přibyslavicích přivezeno „Betlémské světlo“. Zájemcům bylo umožněno odnést si jej
do svých domovů. Za zprostředkování
děkujeme paní D. Lebedové.
Přináším ohlédnutí v podobě fotografií
Martina Nováková

času. Nám i dětem odpadly všechny vedlejší aktivity, a tak jsme mohli dosyta
prožívat vánoční zvyky a tradice. Večerní procházky vyzdobenou ulicí, měly
také své kouzlo. Osvětlené betlémy,
krásná výzdoba školy, zajímavá zákoutí
v zahradách, vyzdobená okna, stromečky, to vše přinášelo malé radosti
a pohlazení po duši v dnešní zvláštní
době. Děkujeme všem, kdo se na veřejné výzdobě podíleli.

DOTAZY NA STAROSTU
Byly odstraněny závady na DČOV v Přibyslavicích? Jak
probíhá jejich údržba?
V měsíci prosinci 2020 došlo u všech DČOV v Přibyslavicích
k výměně membrán na kompresorech. Tím se zlepšilo prokysličování a také odstranění zápachu. V současnosti nemáme žádné stížnosti. Pravidelná údržba firmou TopolWater
probíhá dle Smlouvy o dílo. V roce 2020 proběhla čtyřikrát.
Další drobná údržba probíhá pracovníkem OÚ podle hlášení chyb na centrálním dispečinku.
Kdy bude odstraněn nevzhledný val hlíny v prostorách za
pomníkem v Přibyslavicích?
Bohužel se nejedná o val hlíny. Při projektování domovních
čističek odpadních vod se u jednoho domu nevešel vsako-

vací objekt na pozemek a byl umístěn na obecní pozemek
jako nadzemní. V té době byl ještě pomník a křížek za ploty
a byly tam stromy. Odstraňovat se nebude, ale na jaře dojde k jeho úpravě.
V minulém roce byl zrušen důležitý vlakový spoj v 7:37
směr na Čáslav. Nemohla by se obec zasadit o jeho obnovu?
Příprava grafikonu – jízdních řádu na železnici probíhá
dlouho dopředu. Současný platí od 13. 12. 2020 do
11. 12. 2021. Můžeme požádat o změnu, ale nedělám si
žádné iluze. Kdybychom byli město, možná by nějaká šance
byla. Už jen to, že spojení probíhá mezi dvěma kraji je složité a spoje se plánují na další napojení na páteřní trasu Praha – Pardubice – Ostrava.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
První pololetí školního roku je celé poznamenané COVIDEM, nákaza je stále
všude kolem nás a ničí všechny projekty, které jsme měli naplánované.
V září jsme zahájili výuku a začaly pracovat všechny zájmové kroužky. Ještě
jsme stihli 8. října zahájit plavecký výcvik v Kutné Hoře, ale pak se 14. října
opět zavřely všechny školy. Nejprve jen
na prodloužené podzimní prázdniny,
ale opět jsme po týdnu volna přešli do
distanční výuky. Halloween jsme si připomněli pouze rozsvícenými dýněmi
před školou, které nám tam děti donesly, a proto jim patří za to veliký dík, dýně
byly strašidelně vydlabané i malované.
Dne 18. 11. mohl nastoupit 1. a 2. ročník. Na málotřídky se vztahovala výjimka, tedy u nás mohli nastoupit i žáci 4.
ročníku. Školy se otevřely za zvýšených
hygienických podmínek. Žáci musí mít
roušku nasazenou i při výuce. Je upraven rozvrh hodin, zakázány jsou hodiny
tělesné a hudební výchovy, byla ukončena práce všech zájmových kroužků.
Ve třídách se častěji větrá a se žáky chodíme na vycházky do přírody. Zároveň
byly povoleny ve škole individuální
konzultace vždy 1 žák a 1 učitel. Žáci 3.
a 5. ročníku se vyučovali distančně a zároveň se každý z nich setkal na předem
domluvené konzultaci se svou třídní p.
učitelkou D. Altmannovou, která jim in-

Mikulášská nadílka ve škole

dividuálně vysvětlila novou látku a probrala s nimi některá cvičení v jednotlivých předmětech.
Dne 30. 11. mohli nastoupit do školy
i tito žáci za stávajících podmínek. V pátek 4. 12. se děti z MŠ a ZŠ setkaly s Mikulášem, andělem a samozřejmě i s čerty na návsi u vánočního stromečku.
Všechny děti řekly společně básničku
a odměnou jim byla sladká nadílka. Nikdo se nebál, anebo jen trošičku. Všichni jsme od čertů byli načerněni pekelnými sazemi a také posypáni andělským
stříbrem. Poděkování patří všem rodičům, kteří dětem nadílku připravili. Velký dík patří také p. Vágnerovi za velký
sponzorský dar pro všechny děti. K adventu patří mnoho tradic, a tak děti ze
ŠD ozdobily v kostele stromeček a vyrobily si dárky pro své nejbližší.

zase jen I. třída (1., 2., 4. ročník). Žáci II.
třídy (3. a 5. ročník) přešli do distanční
výuky. Byl pro ně vypracován rozvrh na
on-line výuku. Někdy je připojení k výuce složitější, ale všichni žáci velmi dobře
spolupracují s p. učitelkou.
Všem našim žákům i rodičům patří
velká pochvala za pečlivou přípravu
i vypracované úkoly při distanční výuce. Věřte, že to není jednoduché pro
žáky, pro rodiče, ale ani pro nás učitele.
Do nového roku 2021 bych nám všem
chtěla popřát hodně štěstí, pevné
zdraví, mnoho úspěchů a vzájemného porozumění. Ať jsme všichni pozitivně naladěni do nadcházejících
dnů.

V ZŠ jsme se rozloučili se starým rokem
v pátek 18. 12. připomenutím vánočních zvyků. Žáci si připravili pro spolužáky program – říkanky, vtipy a koledy.
Chlapci z 5. ročníku překvapili, když vystoupili se svým hudebním programem. Potlesk a úspěch měli obrovský.
Pod stromečkem pak našli všichni dárek od svých kamarádů.
Rozloučili jsme se s přáním, že se v pondělí 4. 1. 2021 opět všichni sejdeme ve
škole. Opak byl pravdou a nastoupila

Zdobení stromečku v kostele
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Milí občané, jsou za námi nejkrásnější svátky roku, ale zároveň i velmi složité období plné zákazů ohledně nemoci COVID.
Věřme, že ten nový rok bude už radostnější. Za uplynulé období jsme písemně i osobně blahopřáli občanům, kteří oslavili
svá významná životní jubilea.
Všem oslavencům a Vám ostatním občanům přeji do nového roku hlavně pevné zdraví, úspěch a pohodu
v osobním i pracovním životě.
Mgr. Marcela Formánková

VZPOMÍNÁME
Dne 27. ledna 2021 by se dožila 90 let
paní Marie Svitáková z Kozohlod.
Tento rok v říjnu by se dožil 100 let
pan Jaroslav Sviták z Kozohlod,
narozen 1. 10. 1921.
PROSÍM, KDO JSTE JE ZNALI,
VZPOMEŇTE.
Syn Luboš a dcery Jaroslava a Marie

SDH KOZOHLODY
Výlet na kolech - Náš druhý letošní
výlet na kolech, který se uskutečnil
5. září, jsme nazvali „Okolo rodné hroudy, aneb po letech do středu země.“
V počtu dvanácti cyklistů jsme se vy-

dali přes Zbýšov, Chlum a Tunochody
do středu České republiky, který se nachází v nedaleké Číhošti. Odtud jsme
pokračovali do Leštiny, kde jsme si
v místní hospodě dopřáli výborný

oběd. Domů jsme se pak vraceli přes
Chrtnič a Římovice. Délka trasy byla 40
km.
Zájezd do sklípku: V sobotu 26. září
jsme uspořádali zájezd do sklípku.
Opět jsme navštívili nám dobře známý
vinný sklípek Lukáše Hlineckého v Čejkovicích. Po ochutnávce vín spojené
s odborným výkladem, někteří účastníci využili možnost okružní jízdy po
okolí Čejkovic.
Postavení vánočního stromu: V sobotu 28. listopadu členové našeho
sboru opět postavili vánoční strom
a zajistili jeho rozsvícení.
Brigáda na pálení klestí: V sobotu
12. prosince jsme provedli brigádu na
pálení klestí po těžbě v obecním lese.
Brigády se zúčastnilo 7 členů našeho
sboru.

Cyklovýlet do geografického středu České republiky

Předvánoční procházka: Pohyb na
čerstvém vzduchu je zdravý vždy,
a zvláště to platí v dnešní nelehké
době. Proto jsme se v sobotu 19. pro-
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since vypravili na procházku po blízkém okolí Kozohlod. Šli jsme po polních
cestách
směr
Kocanda
a Přibyslavice. U křížku před Přibyslavicemi byla krátká zastávka na občerstvení. Prošli jsme Přibyslavice a lesem
se vraceli zpět do Kozohlod, do tepla
svých domovů. Bylo to krásných předvánočních 9 km.
Členové SDH Kozohlody přejí všem
občanům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti roce 2021.
Turistický výšlap po okolí

František Klečák, Kozohlody

SDH PŘIBYSLAVICE
Dne 15. 11. 2020 provedli starosta a strojník za účasti
pana V. Tichého v hasičské zbrojnici zazimování techniky.
Žádné závady nebyly zjištěny.
Rozsvícení vánočního stromu proběhlo bez přítomnosti
občanů a bez již tradičního posezení. V minulém roce
bylo toto setkání spojeno s mikulášskou nadílkou. Letos
členové hasičského sboru rodiny s dětmi, které mají

v obci trvalý pobyt, navštívili, aby jim předali mikulášský
balíček a popřáli jim příjemné prožití vánočních svátků.
V této těžké době, v které se nacházíme, přejeme všem
mnoho zdraví v roce 2021.
starosta SDH Přibyslavice
Václav Venclák

TJ SOKOL VLKANEČ
Vážení čtenáři,
tak jsem tu znovu, ale mám stále méně
a méně informací o tom, co se v našem
spolku za uplynulé období událo. Doba
je velmi složitá a brání nám všem v rozletu. Bohužel nezbývá nic jiného, než
vyčkat, až se vše vrátí alespoň trochu
do normálu.
A co jsme stihli?
Moc toho opravdu nebylo. Podzim je
sám o sobě obdobím klidnějším, a když
se k tomu přidají zákazy, nezbývá už téměř nic.
Jednou z podzimních činností, které se
věnujeme, je fotbalová soutěž. V minulém Zpravodaji jsem jako poslední zápas, uváděla vítězné utkání nad Paběnicemi. Na vítězné vlně jsme se vezli
i při dalším zápase se Zbýšovem, kdy
jsme vyhráli 4:0. Poté nás vlna spláchla
a se Sedlecí B jsme prohráli 1:5. Pro mě,
jako pro diváka, to byl nejhorší zápas.
Chuť jsme si trochu spravili výhrou 2:1
nad Uhlířskými Janovicemi B. Devadesátá minuta byla zakončena remízou,
došlo tedy na penalty. Jsou to vždycky
nervy, ale zároveň určité zpestření. Tímto zápasem podzimní sezóna skončila.

Možná někdo stále doufal (patřila jsem
mezi tyto lidi), že se k soutěži brzy vrátíme a do zimy ještě něco odehrajeme,
ale naděje slábla se zhoršující se epidemiologickou situací, až zmizela úplně.
Současná doba je dobou online. Fotbal
na trávníku si ale online nezahrajete,
bez osobního kontaktu to prostě nejde. Doufejme, že na jaře si opět zahrajeme a zafandíme.
Cvičení žen a dívek pokračovalo od po-

Zatahovaní manželé Buriánovi

loviny září v sále místního hostince.
Byly nabídnuty dvě hodiny v týdnu.
Cvičilo se v úterý a ve čtvrtek od 18.00 h.
O cvičení byl velký zájem a všichni jsme
si přáli, abychom se mohli setkávat, třeba i v omezeném počtu. Bohužel vše
dopadlo jinak. V současné době udržujeme své kondice turistickými výšlapy.
Co se stihlo ještě před všemi zákazy,
byla svatba. Nestihla ji tedy tělovýchova jako taková, ale dva naši členo-
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vé. 26. 9. 2020 si řekli své „ano“ Jan Burian
ml. a Nikola Hlaváčková. Ti se online brát
nemuseli. Dělám si z toho trochu legraci,
ale představa takové svatby mi přijde komická. Toto ještě naštěstí nehrozí.
Také jsme stihli pár brigád. Pracovali jsme
v lese, ale také na hřišti. Připravovalo se
dřevo, sekala a odklízela tráva, uklízelo na
kabinách. Trvalo nám trochu déle, než
jsme se „rozhoupali“, ale nakonec se něco
udělalo. Práce je ale stále hodně.
Když píši o úklidu, nesmím zapomenout
poděkovat paní Jarmile Práškové, která
nám po fotbale uklízí kabiny a pere dresy.

Svůj příspěvek zakončím krátkou básní, která se věnuje fotbalu, ale dá se
vztáhnout i na jiné oblasti života.
Fotbal je sport, co nás baví.
Adrenalin naše těla žhaví.
Pomáhá nám k výkonům,
někdy proti všem zákonům.
Výdrž naše je náhle obrovská,
když utkání jsou mistrovská.
Dech pak ale těžce hledáme,
nikdy to však jen tak nevzdáme.
Po zápase celé tělo hodně bolí,
na několik dní nás bolest skolí.
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Doma nemají vždy pochopení,
Zvlášť, když pivem začne léčení.
Teď už dlouho doma býváme,
o fotbale ve dne v noci sníváme.
Tělo tuhne, tuky přibývají.
Zato svaly prudce ubývají.
Lepší je po zápase bolest mít,
nežli doma kynout a jen snít.
Lepší je pivo s týmem si dát,
nežli se všeho navždy vzdát.
Bc. Stanislava Solařová, Vlkaneč

MS DIANA VLKANEČ
Podzimní hony
V měsíci listopadu a prosinci se konaly tři hony. Před několika lety to bylo krásné vyvrcholení lovecké sezony, kdy bylo
v naší honitbě mnohem více zvěře. Dnes jde spíše o přátelské setkání členů mysliveckého spolku. Při POSLEDNÍ LEČI
jsme vždy zhodnotili každý hon a každý člen se mohl pochlubit mysliveckými zážitky z předchozího období. Bohužel, z důvodu vládních opatření jsme byli i o toto ochuzeni,
a tak jsme se hned po každém honu rozcházeli do svých domovů.

holuby a myslivecký ples. Opět z důvodu vládních opatření
byly tyto akce zrušeny.
Věřme, že se letos situace s pandemií koronaviru zlepší
a všechny akce budou opět uskutečněny.
Nyní v zimních měsících se především věnujeme přikrmování zvěře a tlumení škodné zvěře.
V. Burian, Vlkaneč

Ostatní činnost
V loňském roce byly naplánovány dětské rybářské závody,
rybářské závody pro dospělé, brokové střelby na asfaltové

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ VLKANEČ
Koutek chovatele
Leden je druhým zimním měsícem, děti
se těší na zimní radovánky, na lyžování,
bruslení či sáňkování. My starší už bohužel s přibývajícími roky na zimě vidíme
čím dál tím méně pozitiv. A tak místo
hořekování si raději vzpomeneme na
mládí a hned je život veselejší. Bohužel
jako lidskou populaci po celém světě
ohrožuje koronavirová nákaza a lidstvo
vidí jedinou spásu ve vakcinaci. To samé,
ale v jiné formě, postihlo králíky v celé Evropě. V roce 2019 to byl králičí mor a v roce 2020 mixematoza. Kdo neočkoval včas, zase na to
doplatil. Platí pravidlo – když chovám jakákoliv zvířata, mou povinností je jim zajistit veškeré nutné podmínky pro zdárný život. Takové
řeči, co často slýcháváme: „Já nikdy neočkoval a vždy to bylo v pořádku“ je hloupý názor, za kterým se skrývá pouze pohodlnost a neochota udělat něco navíc. Kdo má králikárny chráněné v nějaké místnosti či kůlně, může si dovolit již v lednu odchovávat první generaci
králíčat. S prodlužujícím se dnem a naší důslednou péčí se králíčata
zdárně vyvíjejí. Podáváme-li v napájecí vody přípravek Rabitin, již po
týdnu až 10 dnech vidíme na mláďatech markantní výsledky, králíčata jsou životaschopnější s větší ochotou přijímání potravy, což se projeví na přírůstcích. V zimním období připouštíme pouze starší, tj. zkušené králice, nikdy ne prvničky. Pokud možno, s plemenitbou se
vyhneme únoru (únor=úmor) mnohdy kolem 10. února přicházejí

krátkodobé silnější mrazy. Další vhodné období zapouštění králic
bývá na Matěje, kdy naopak dochází často ke krátkodobému oteplení
a mláďata se rodí kolem 25. března, kdy už obvykle žádné velké mrazy
nehrozí.
Holubi okamžitě reagují na prodlužující se den a v holubárně to začíná být jako v úle. Mnohdy se stává, že u mladých párů přichází první
snáška již v lednu. Nezkušení mladí rodiče nedokáží v chladném počasí odchovat svá mláďata.
Slepicím se snažíme nástrahy zimy co nejvíce zmírnit a pokud je to
možné, měníme jím napájecí vodu za teplou několikrát denně a můžeme ji mírně osolit. Od konce ledna je vhodné jim občas poskytnout
naklíčené obilí buď samostatně, nebo v míchanici. Pokud by hrozily
kruté mrazy, raději nepodáváme směsi podporující snášku, aby se jejich organizmus zbytečně nevyčerpával.
Včelky jsou na zimu již zabezpečené, máme je nejméně třikrát přeléčené fumigací Variadolem a jediná péče spočívá v občasné kontrole
stanoviště, zda mají volná česna a suché uteplivky. Matky reagují na
zimní slunovrat mírným kladením vajíček (vždy dělničích) doprostřed
chumáče, kde je teplota 36°C. Protože včela si po celý život nemůže
dovolit takový přepych jako je spánek, pracuje i v zimě za nejkrutějších mrazů. V chumáči, do kterého se včely shlukují, musí vytvářet teplo. Teplo vytvářejí smršťováním a uvolňováním křídelních svalů. Protože v úle panuje stejná teplota jako venku, včely se neustále střídají. Ty
co jsou vně chumáče, se dostávají postupně do jeho středu a ty ohřáté ze středu putují na jeho okraj. Tímto procesem minimalizují své

ZPRAVODAJ

císlo 11

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

ztráty. Dále potřebují teplo pro rozehřátí zásob, na kterých sedí. Zahřívají matku s doprovodem a nové líhnoucí se larvičky. Pro tuto činnost potřebují energii, kterou čerpají z glycidových zásob, na kterých
se posouvají ve směru od česna. Za posouvajícím se chumáčem zůstávají prázdné vyčištěné buňky plástů. Doporučuje se v únoru provést za teplého slunečného počasí první jarní prohlídku. Názory na
únorovou prohlídku se mezi chovateli diametrálně liší. Pakliže má
včelstvo kolem 20 kil zásob, v pořádku matku a včely byly řádně
ošetřeny, máme vyzkoušeno, že jakékoli rozebírání včelstva je spíše
ke škodě. Pohybem nástavku a stropní folie poškodíme celistvost
uteplení úlu, včely již v této době nemají možnost vzniklé poškození
opravit a do úlu jim vniká chlad. Navíc rozrušené včely vylétají, a ne
všechny se dokáží včas vrátit. Staré včelařské přísloví praví: „Včelám
dej na zimu kabát a v březnu kožich“. Stav zásob můžeme zkontrolovat kolem 20. března či později po prvních hromadných proletech,
a když máme jistotu, že teplé počasí bude ještě několik dní následo-
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vat. Doporučené podněcování cukrem (simulace snůšky – pro oklamání matky) se neosvědčilo. Nám se jeví jako vhodnější vzít odvíčkovaný zásobní plást, namočit na chvíli do horké vody a přiložit přímo
k otevřenému plodu. Matka okamžitě zareaguje na změnu stavu zásob a přísun nových a v domnění, že jde o vydatnou snůšku, začne
naplno plodovat. Ve včelách je nutno pracovat uvážlivě, a ne se v nich
zbytečně často vrtat. Pak se nám náležitě odmění. O včelách by se
dalo hovořit mnohem déle, ale to by asi mnohé z vás nebavilo. Proto
dovolte, abychom Vám všem popřáli hodně štěstí, zdraví a osobní
spokojenosti, šťastné vykročení do nového roku s přáním, aby se opět
brzo vrátily ty dobré a zdravé časy, v kterých jsme spokojeně žili. Přejeme všem v této složité době uvážlivý rozum, ohleduplnost k ostatním a veliký kus štěstí. Šťastný a veselý rok 2021 všem spoluobčanům
přejí chovatelé.
Josef Rejnek, Vlkaneč

DRAPÁCI VLKANEČ
na chvíli nechají odpočinout chudáka
„computera“. Když v jednu chvíli po dráze
vidíte kroužit sedm malých krosařů, kteří se
nahánějí loket na loket a nedarují si ani
metr, je to krásný pohled. A když se k tomu
připojí pokřikování maminky: „Zpomal,
zpomal, rozbiješ si hubu‘‘ a opodál volání
tatínka: „Jeď, jeď, nalož tomu, už ho skoro
máš!“ tak je to zážitek pro všechny, kteří
jsou v tu chvíli na trati.

Zdravím všechny příznivce jedné stopy, zejména krosáky.
Jistě už víte nebo se k Vám doneslo, že u nás
ve Vlkanči vyrostla krosová trať. S její stavbou se začalo už na jaře roku 2020. Po jejím
dokončení se uskutečnila první zkušební
jízda, která proběhla 25. 7. 2020, cca s měsíčním zpožděním kvůli vydatným dešťům.
Sešlo se nás na trati celkem 9, z toho 7 dospělých a 2 děti. Deštivé počasí nás provázelo takřka celý loňský rok a po takovýchto
lijácích je trať vždy nesjízdná. Proto v loňském roce proběhlo 5 jízd, kde se na trati
dohromady vystřídalo 20 dospělých a 7 malých „riderů“.
V současné době se trať předělává a v zadní
části prodlužuje. Po dokončení by měla být
dlouhá cca 850 metrů. Trať je stavěná tak,
aby nebyla nějak extrémně náročná. Zkrátka, aby byla sjízdná pro „fichtlaře“ a také
děti. Motokros je jistě nebezpečný, ale zároveň krásný sport. Proto budu rád, když se
letos na dráze potkáme s jezdci známými
z minulého ročníku, ale zároveň rádi přivítáme nové tváře. Hlavně z řad malých „riderů“.
Je jedno, jestli kopou do míče, hrají si na pískovišti nebo jezdí na motorce. Hlavní je, že

Také chápu, že více strojů najednou může
dělat hluk. Proto je trať umístěna dostatečně daleko mimo ves a jízdy jsou povoleny
pouze v určenou dobu. Jedná se o soboty,
a to:
· Děti 0–15 let/ 13:30–15:00 hod.
· Dospělí 15–138 let/ 15:00–17:00 hod.
V jinou dobu je ježdění na trati přísně zakázáno!!! Jednou z hlavních myšlenek pro vybudování této tratě bylo to, že nebyla mož-

Drapáci v akci

nost, kde se svézt. A jistě mi dáte za pravdu,
že je lepší jezdit 3 hodiny jednou za týden
po uzavřeném okruhu než jezdit někomu
po poli, nebo po okolních lesích. Pro ježdění na trati je nutné se nahlásit předem!!! Každému vždy posílám sms, zda se v danou
sobotu jezdí či ne (dle počasí atd.).
Vybudování a údržba takovéto trati obnáší
velké úsilí a zároveň nemalé výdaje. Proto
budu rád za každého, s kým se potkám na
trati, ať už z řad jezdců nebo fanoušků.
Všem přeji mnoho krásných zážitků a naježděných kol v sezóně 2021 z naší trati zvané:
DRAPÁCI VLKANEČ.
Bližší info a jakékoliv dotazy na čísle
607 030 702.
Závěrem bych chtěl poděkovat obci Vlkaneč a firmě Rokos stavby.
Josef Hájek ml., Vlkaneč
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KOUTEK HISTORIE

Zajímavosti z historie Přibyslavic - pokračování
Na podzim v roce 1924 došlo k úplnému
rozdělení dvora. Zůstal zbytkový statek,
který obdržel pan T. Páťal. Pole obdržely
obce Přibyslavice, Kozohlody, Zbudovice a Šebestenice.

Koncem roku 1955 byla založena Základní organizace Komunistické strany
Československa. Předsedou byl zvolen
lesní František Bohuněk. Organizace
měla 11 členů.

Zajímavá je novodobá historie Přibyslavic, datovaná od roku 1948, který je
Dne 20. října 1877 nastoupil v užívání v kronice zaznamenán jako počátek novelkostatku žlebského jeho syn Franti- vého období našich dějin.
šek Josef, kníže z Auersperků, kterému
rovněž patřil dvůr v Přibyslavicích V lednu 1950 bylo v Přibyslavicích zřízea všechny okolní lesy. Stal se též patro- no kino „Svoboda“ v hostinci „U Kutílků“.
Manželé Kutílkovi poskytli finanční dar
nem kostela v Přibyslavicích.
20.000 Kčs na zakoupení 100 ks židlí
V dalších historických záznamech je a nechali postavit promítací kabinu. Do
uvedeno, že v roce 1848 bylo nařízeno kina chodilo mnoho lidí i z okolních
sčítání, při kterém bylo zaznamenáno, obcí, že se někdy do sálu ani nevešli. Jak
že v Přibyslavicích je 46 domů, z toho 18 to ale bývá, časem zájem o kino opadl.
patřilo rolníkům a zbytek byli domkáři.
Číslo 10 byl dvůr (statek), v čísle 22 byd- Od 18. ledna 1954 byla zřízena autobulel domkář Jan Švejda, který byl obec- sová linka z Čáslavi přes Bratčice do Přiním pastýřem, dům číslo 48 byla pazder- byslavic, kde byla konečná stanice. Auna. V domě číslo 39, bydlel Matěj Horák, tobus parkoval ve dvoře u Daňků. Časem
kterému patřila hospoda „ Na Kocandě“, byla linka prodloužena až do Zbýšova.
která náležela do katastru obce PřibyslaV roce 1954 byla na návrh předsedy MNV
vice.
Fr. Nigrína zahájena úprava špatné cesty
V 16. století vedla přes Kocandu stará ze státní silnice na Kocandu. Po dobrém
kupecká stezka z Ledče nad Sázavou začátku ale přišlo „ochabnutí“, a tak se
přes Přibyslavice a Bratčice do Přelouče. úprava protáhla na více než 10 let.
Na této Ledečsko-Přeloučské stezce
vznikla hospoda pod názvem Kocanda.
Jak rostl provoz na této stezce, stala se
z ní zájezdní hospoda s číslem popisným 26. Z historických dokumentů je
patrné, že hospodu tehdy vlastnili manželé Holmanovi. Časem se několikrát
změnili vlastníci. Od roku 1922 ji vlastnila rodina Schovancova. Když utichl provoz na staré cestě, změnila se hospoda
na obytné stavení a místní osadě zůstalo
pojmenování „Kocanda“.

V roce 1956 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo. Občan Jan Rolenec
z č. p. 24 v první světové válce vojančil
s pozdějším prezidentem Antonínem
Zápotockým. Když se založilo družstvo,
tak si vzpomněl na vojenské kamarádství a Antonínu Zápotockému napsal
dopis a požádal jej o přímluvu, aby si
družstvo mohlo koupit traktor. Bohužel
pan prezident zapomněl na mladá vojenská léta a nechal napsat odpověď,
aby se obrátil na zemědělské oddělení
ONV. Pan Rolenec byl tímto jednáním
hluboce zklamán.

V minulém čísle Zpravodaje byli čtenáři
seznámeni s historií obce Přibyslavice
od počátku 13. století, kdy jsou uchovány první písemné záznamy o její existenci, do konce 18. století, kdy Přibyslavice
připadly ke žlebskému panství, které
patřilo Karlu Auersperkovi.

V roce 1924 na schůzi obecního zastupitelstva, konaného dne 3. srpna, byla
zvolena letopisecká komise a obecní
kronikář. Jako předseda komise byl zvolen Mikeš Josef a členové Lebeda Josef
a Lankaš Josef. Kronikářem byl zvolen
správce školy Técl Josef.

Přibyslavice

Zápisy v kronice končí rokem 1957 a už
v nich nebylo dále pokračováno.
Závěrem si dovolím uvést jeden Cicerův citát: „Historie je svědectví času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života
a zvěstovatelka dávných dob“
Josef Hazuka, Přibyslavice
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ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE VLKANEČSKÉ ŠKOLY
V posledních dnech předešlého roku se
mi do rukou dostala „Pamětní kniha“
místní školy, jejíž první zápis pochází
z roku 1912. Začetla jsem se a získala
spoustu nových informací a poznatků
o našich obcích v určitých historických
obdobích. Zejména se zde píše o školních událostech a způsobech výuky. Pozoruhodné jsou počty dětí, které místní
školu navštěvovaly. Zejména v letech od
roku 1912 až po dobu ukončení druhé
světové války v 1945, bývalo ve škole každoročně zapsáno přes 100 dětí. Třídy
bývaly zřízeny dvě až čtyři, právě podle
počtu dětí v daném roce. V sousední Nové Vsi se také vyučovalo v jedné
třídě, která se označovala jako expozitura. Jakým způsobem vzdělávání v této
době probíhalo, není v knize zaznamenáno. Dnes si těžko dokážeme představit, jak by se takový počet dětí do naší
nevelké školičky vměstnal.
Z dalšího historického zdroje jsem zjistila, že budova školy, která slouží naší obci
doposud, byla otevřena a vysvěcena již
v roce 1877. Cituji: „16. září 1877 byla
svěcena ve Vlkanči nová národní škola,
velkolepá to budova, jež se na 1000 zlatých ceniti může.“
Kde se ve Vlkanči vyučovalo před otevřením této školy, není v dostupných

Vlkanečská škola rok 1900

kronikách zapsáno. Obracím se na Vás
občany, kdo by měl nějakou informaci,
ohledně místa vzdělávání, kontaktujte
mě!
Pro toto vydání Zpravodaje jsem vybrala zápis z období konce druhé světové

války. Stejně jako dnes byly školy zavřené a dětem bylo znemožněno klasické
vzdělávání.
Martina Nováková, Vlkaneč

Dějiny jsou tvořeny každým dnem a je zajímavé,
i pro další generaci poučné, si je občas připomenout!!!

ŠKOLNÍ ROK 1944-1945
Školní rok 1944-45 byl zahájen sice ještě v době, kdy nacističtí okupanti surově náš národ ničili, ale kdy již bylo tušiti,
že jejich panství v našich zemích dlouho nepotrvá.
Celkem navštěvovalo školu 107 žáků.
Škola byla organizovaná jako trojtřídní
s 8 postupujícími ročníky.
Němci ve škole
V měsíci lednu zabrala školní budovu
nacistická policie, která byla vyslána,
aby ve zdejším okolí hledala partyzány.
Naštěstí však žádného nenašla. Byli to
praví nacističtí zbabělci. Večer školní
budovu neopustili a byli střeženi čtyřmi
strážci, ozbrojenými samopaly. Bylo jich
36. Po nich přišla hlídka esesáků, kteří
hlídali zdejší trať a nádraží. Byli ubytováni též v hostinci Jana Horáka.

5. května 1945
Dne 5. května 1945 bylo v Praze zahájeno povstání všeho českého lidu. Povstání došlo k ohlasu i na našem venkově. Školní budova i domky soukromé
byly ozdobeny státními vlajkami. Německá stráž byla odzbrojena a na nádraží bylo odzbrojeno i vojsko. Zbraně
byly rozdány hasičům a bývalým vojákům. Automatické zbraně odvezli dva
partyzáni do Čáslavi. Leč radost naše
neměla dlouhého trvání. Německý výpravčí vlaků, kterého partyzáni nezajistili, ačkoliv na něho byli upozorněni,
zastavil na nádraží ozbrojený německý
transport. Vojáci vystoupili z vlaku
a prohledali celou ves. Hledali zbraně.
Několik občanů, u nichž byly zbraně
nalezeny, bylo zajištěno. V tu dobu přijížděla do Vlkanče dvě osobní auta,
v nichž byli ozbrojení občané z okolí

Zbýšova, kteří chtěli naší obci pomoci
proti násilníkům. Byli však zaskočeni
Němci. Občané, kterým se nepodařilo
utéci, byli zajati a měli být spolu se zajištěnými vlkanečskými obyvateli na
nádraží zastřeleni. Zachránil je přednosta zdejší stanice pan Karel Vodrážka, který veliteli transportu vysvětlil
vojenskou porážku německých armád.
Při útěku z auta byl německými vrahy
zastřelen starosta obce Opatovice.
Příštího dne nastěhovala se do naší
obce trestní kolona, která však se strachovala o vlastní život. Ve školní budově jich bylo umístěno 450. Budova zůstala po nich znečištěna. Když uprchli,
nechali ve třídách (slámě a kamnech)
odjištěné ruční granáty.
Pravidelné vyučování na naší škole
bylo slavnostně zahájeno dne
28. 5. 1945. Na školní slavnosti promlu-
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vil ke shromážděnému žacstvu řídící
učitel o významu dne, kdy v den narozenin Dr. Edvarda Beneše, zahajujeme
v osvobozené vlasti pravidelné vyučování. Po projevu byla vyvolána sláva
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Československé republice a jejímu presidentu, jakož i osvoboditelské armádě
Sovětského svazu a jejímu velikému
maršálu J. Stalinovi. Dříve nemohlo vyučování býti zahájeno, jelikož všechny

učebny byly německým vojskem značně znečištěny a oprava, čištění a desinfekce daly mnoho práce.
Zapsal ředitel školy
Josef Zeman roku 1945

nemohl dívat.“ Nebo něco v podobném
smyslu. Většinou je to pro lidi důvod
Bohu nevěřit. Bůh stvořil čas proto,
abychom mohli něco získat a něco
udělat.
Co je největším dobrem, které můžeme
získat? Jistě na tuto otázku odpoví každý z nás jinak. Někdo chce získat slávu,
někdo uznání, někdo chce být úspěšný,
někdo chce dorůst do nějakého postoje atd. A co největšího můžeme udělat?
Zplodit syna, postavit dům a zasadit
strom. Tak to říká klasik. Dnes bychom
asi chtěli vyrobit lék na kovid, rakovinu
a na odstranění neplodnosti. Přáli bychom si asi, pokud nejsme zavislí na
zbrojním průmyslu, udělat něco pro celosvětový mír, být blízko umírajícímu
rodiči, nebo svou nenápadnou prací
obohacovat všechny. Je jisté, že toho,
co můžeme získat nebo udělat je mnohem více. Jistě to všechno je dobré. Nechceme zlo. V tom výše napsaném se

nějakým způsobem ukazuje Bůh. Každá z těch kvalit poukazuje na to, kým
Bůh je. Že je slavný. Ukazuje svou slávu
na kříži. Tam také dostává uznání, byť je
mrtvý. Je úspěšný. Vždyť komu z nás se
podaří vstát z mrtvých vlastní mocí. Vidíme, že těžkosti, kříže, ani úspěch,
nebo sláva nás nemusí odloučit od
Boha. Vždyť i On to všechno prožíval.
Každý z nás, milý čtenáři, může být užitečný navzdory době, která nás omezuje díky pandemii. Každý z nás se může
potkat s Bohem, každý z nás ho může
hledat. Máme to, co nejvíc potřebujeme. Čas a další Boží dary. Je zcela jisté,
že Bůh nám nevezme to ostatní, co můžeme dělat.

SLOVO FARÁŘE
Milý čtenáři,
jsem rád, že vás mohu pozdravit. Svůj
příspěvek píši v končící době narození
Ježíše Krista. Z hlediska církve přecházíme z doby vánoční do mezidobí. S Vánocemi je spojeno narození Bohočlověka, v mezidobí si připomínáme jeho
veřejné působení.
Autor biblické knihy Kazatel říká, že je
čas rození a čas umírání, čas k objetí
a čas k odřeknutí si objetí atd. Myslím,
že z tohoto krátkého úryvku je patrné
to, co jste každý z vás již prožil, totiž, že
někdy je dobře až výtečně a jindy je
špatně. A kdyby to špatné bylo třeba
jenom jednou za rok, nebo ještě lépe
v delším časovém úseku, a to dobré trvalo desítky let, tak bychom možná byli
spokojeni. Ale ono se dobré se zlým
střídá během dne několikrát a někdy
prožíváme špatně celý den. Proč to
všechno je. Nevím, jestli se ještě používá rčení: „Kdyby byl Bůh, tak by se na to

Přeji vám úspěšný rok 2021. Přeji vám,
abyste milovali Boha, aby vás nic od
Něho neodloučilo. Za vás všechny se
modlí a s radostí žehná Petr Tobek,
kněz Kristův.

Vážení čtenáři,
v tomto vydání není uvedena tabulka
s přehledem plánovaných akcí v našich
obcích. Časový přehled je vytvořen
a tabulka je dostupná k nahlédnutí na
webových stránkách obce. V době, kdy
je tento zpravodaj připravován, trvají
stále vládní nařízení, která dovolují setkání pouze dvou lidí. Poděkování patří
novým dopisovatelům za odvahu a zajímavé příspěvky. Vítány jsou i další
podněty a nápady. Příspěvky můžete
přeposílat na adresu ou@vlkanec.cz
(s poznámkou Zpravodaj).
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