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ZPRÁVY Z OBCE

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce se konají vždy třetí středu v měsíci od 18.00 hodin. V případě, že je
třeba řešit neodkladnou záležitost, svolá starosta zasedání mimořádné. Pokud daný měsíc nejsou
žádné body k řešení, může starosta zasedání zastupitelstva odvolat.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po dlouhé době jsme se mohli s drobným omezením sejít na společenské události, kterou se staly Letní slavnosti. I když
na přípravy této akce připadl právě nejdeštivější srpnový týden, na samotné konání se vyčasilo a pěkné počasí vydrželo až
do večerních hodin. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem organizátorům za čas věnovaný přípravě a konání této akce,
neboť nebylo do poslední chvíle jisté, zda se Letní slavnosti uskuteční. Poděkování patří též učinkujícím a všem, kteří se na
slavnosti dostavili. Doufám, že letošní podzim a zima proběhnou bez jakýchkoliv problémů spojenými s pandemií a budeme se moci setkat u tradičních rozsvícení vánočních stromků v našich obcích.

ZPRÁVY Z OBCE
Opět důrazně žádáme občany, aby k ukládání stavebního odpadu využili služeb Sběrného dvora v Golčově Jeníkově, které jsou pro občany žijící v našich obcích zdarma. Několikrát nás svozová firma upozornila, že se opakují případy ukládání
velkých kusů betonu a kamenů do popelnic na směsný odpad a kontejnerů u hřbitovů. V takovém případě nebudou popelnice vyvezeny, aby nedošlo k poškození vozidla. Kontakt na sběrný dvůr je ve vývěskách obcí a na obecních stránkách
v menu „Odpady“. V areálu sběrného dvora je také možnost odevzdat nebezpečný a objemný odpad.
Obec Vlkaneč každý rok umožňuje občanům v období do 30. 4. 2021 na místním hřišti, na místě určeném pro pálení čarodějnic, odložit větve ze stříhání stromů. To ovšem neznamená, že se tam budou odkládat celoročně. Uvědomte si, že tímto
činem zakládáte černou skládku. Opět opakuji – občané našich obcí mají možnost odložit bezplatně do kompostárny
v Golčově Jeníkově veškerý biologický materiál, nehledě na to, že každý může využít popelnici na bioodpad.
Bohužel ani letos se naším obecním lesům nevyhnul nálet kůrovce a museli jsme opět přistoupit k těžbě harvestorem,
neboť v takové míře nelze poškozené dřevo rychle dostat z lesa. Za loňský rok 2020 jsme požádali o poskytnutí finančního
příspěvku za zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 769 117 Kč za vytěžených 2 010 m3.
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STAVÍME, STAVÍTE
Majitelé parcel „Za Kovařákem“ pilně pracují. Většina domů je již pod střechou a nová čtvrť je nepřehlédnutelná. Dva domy
jsou již zabydlené a ostatní čekají na dokončení.
V obci se také rozeběhly práce na multifunkčním hřišti. Stavbu provádí firma STAVOSPORT s.r.o. z Fryštáku. Termín dokončení
je dle smlouvy 30. 11. 2021. Více vypoví přiložené fotografie.
V polovině září začala i výstavba a oprava chodníků ve Vlkanči, kterou realizuje firma TES, spol. s. r. o., z Čáslavi. I ona má termín dokončení 30. 11. 2021.

Nová výstavba „Za Kovařákem“

Výstavba hřiště

Výstavba hřiště

LETNÍ SLAVNOSTI 2021
Minulý rok se „Letní slavnosti“ nemohly
uskutečnit. O to více se mnozí z nás těšili na ročník letošní.
Již tradičně se obecní slavnosti konaly
na místním hřišti. I přes to, že veškéré
předpovědi naznačovaly deštivý den,
vrhli jsme se s nasazením do příprav.
Počasí nás mile překvapilo, a i když
ráno bylo deštivo a zataženo, po celé
odpoledne i večer bylo příjemné letní
počasí.
Téma s názvem„ Letem světem“, které
prostupovalo celým programem, si jistě našlo své příznivce. Taneční vystoupení dokreslovala atmosféru cestování
různými světadíly. První vystoupila
děvčata z místní školy, která nás zavedla svým counry tancem do Ameriky.
Temperamentní tanec Flamengo v podání Paběnické taneční skupiny nás
přesunul do Evropy, do slunného Španělska. Místní ženy a dívky se vyřádily
při svém vystoupení s paličkami (cvičení Pound) a pozvaly nás na černý kontinent, tedy do Afriky. Zajímavá vystoupení byla zakončena dvěmy ukázkami,
sestavami Taiči a karate, která mají svůj

původ v Asii. Bravůrně je všem divákům předvedl Josef Rejnek ml.
Pro malé i velké byly připraveny tvořivé
dílničky a různá stanovišté s úkoly a
soutěžemi. Tuto zábavu připravili členové místních spolků. Prohlédnout
bylo možné i výstavu obrázků dětí
z místní školy, kterou připravila p. vych.
Irena Kratochvílová.
Celé odpoledne bylo doprovázeno lidovými písněmi v podání hudebního
seskupení „ Věnovanka“, pod vedením
Václava Musílka. Mluvené slovo zajistil
moderátor Daniel Rumpík.
Večer se nesl v duchu rockové hudby
reprodukované místní kapelou „Naplech“
K dobré náladě patří i dobré občerstvení. Tento rok zajistil občerstvení místní
spolek MS DIANA Vlkaneč. Jejich nabídka občerstvení, včetně zvěřinového
guláše, byla opravdu pestrá.
Ženy se postaraly o moučníky ke kávě.
Letos byla vyhlášena soutěž „O nejlepší

bábovku“. Do soutěže se přihlásilo 30
hospodyněk se svými výtvory, dalších
20 bábovek bylo ihned rozkrájeno a
podáváno. Bábovky byly nejen úžasné
na pohled, ale i velmi chutné, o čemž
jsme se mohli všichni přesvědčit. Hlavní slovo však měla pětičlenná porota,
která měla za úkol vyhlásit tři nejlepší
pekařky těchto dobrot. Jak zmínil předseda poroty pan J. Hazuka: „ Úkol to byl
nelehký.“
První místo: Ladislava Burianová
Druhé místo: Jitka Rajdlová
Třetí místo: Jarmila Prášková
Tyto obecní slavnosti se nesly v duchu
známé písně J. Voskovce a J. Wericha
„Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc…“
Závěrem bychom chtěli všem občanům, kteří se podílelil na přípravách a
pomáhali při organizaci „Letních slavností“ touto formou ještě jednou poděkovat. Fotografie ze slavností jsou na
webových stránkách obce Vlkaneč.
M. Nováková, Vlkaneč
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Letní slavnosti - Porota v soutěži „ Bábovkování“

PŘIKLÁDÁME RECEPT NA VÍTĚZNOU BÁBOVKU:
300 g cukru moučka
200 g rozměklého másla
pár kapek vanilkové esence
6 žloutků
1 smetanu min. 31%
50 g hořké čokolády
100 g vlašských ořechů
300 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
6 bílků na sníh
kandovaná pomerančová kůra
1 lžíce třtinového cukru
máslo a hrubá mouka na vymazání formy

Na polevu rozpustíme máslo a vmícháme cukr, kakao a likér. Utřeme do hladka a teplou bábovku zalijeme. Dekorujeme dle fantazie např. jedlými květy.

Vymažeme a vysypeme formu. Bílky našleháme do pevného sněhu. Cukr našleháme s máslem do světlé pěny, postupně
přidáme vanilku a žloutky. Nakonec lehce zašleháme smetanu. V míse smícháme mouku s práškem do pečiva. Nahrubo podrtíme čokoládu a ořechy. Všechny
sypké suroviny přidáme do směsi másla,
žloutků a smetany, přidáme nakrájenou
a lehce vymačkanou pomerančovou
kůru nakonec zlehka vmícháme i sníh
z bílků. Nalijeme do formy a pečeme cca
1 hodinu na 170°C.
POLEVA:
40 g másla
70 g cukru moučka
1 vrchovatá lžička kakaa
1 lžíce Grand Marnier-nebo jakýkoliv
pomerančový likér
jedlé květy na dekorování (např. kandované fialky) - já dekorovala kandovanou kůrou

Nej bábovka
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze 7. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 26. 5. 2021 ve Vlkanči

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann Josef, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava,
Kořínek Luboš, Vágner Václav (příchod v 18:10 hod.)
Omluvení zastupitelé: Semrádová Bohumila
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Kořínek Luboš, Špalek Vincent
Přítomní občané: 0
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Uzavřít s panem J. R. smlouvu o dílo. Termín do 15. 6. 2021. Zodpovídá starosta.
• Vyvěsit záměr za prodej pozemku č. 1011/2 v k. ú. Kozohlody, obec Vlkaneč. Termín do 15. 6. 2021. Zodpovídá starosta.

Zápis z 8. mimořádné schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 9. 6. 2021 ve Vlkanči

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: Nováková Martina, Vágner Václav
Přítomní občané: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Program ZO 9. 6. 2021.
• Ověřovatelé zápisu ZO dne 9. 6. 2021 – Nováková Martina, Vágner Václav
• Prodej obecního automobilu Multicar za cenu 40 000 Kč panu Fekovi.
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Uzavřít kupní smlouvu s panem Fekou. Termín do 20. 6. 2021. Zodpovídá starosta.

Zápis z 9. mimořádné schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 21. 6. 2021 ve Vlkanči

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, Altmann Josef
Přítomní občané: 0
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Uzavřít smlouvu o dílo s firmou TES, spol. s r.o., Čáslav na Dostavbu a rekonstrukci chodníku podél silnice III/33834 - úsek 1 – 4.
Termín do 7. 7. 2021 Zodpovídá starosta.
• Uzavřít smlouvu o dílo s firmou StavoSport, s.r.o., Frynšták na Obnovu sportoviště pro ZŠ v obci Vlkaneč. Termín do 7. 7. 2021
Zodpovídá starosta.

Zápis z 10. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 30. 6. 2021 ve Vlkanči

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann Josef, Nováková Martina, Semrádová Bohumila
Omluvení zastupitelé: Cempírková Jaroslava, Kořínek Luboš, Vágner Václav
Zapisovatel: Semrádová Bohumila
Ověřovatelé zápisu: Novák Oldřich, Špalek Vincent
Přítomní občané: 1
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Vyvěsit záměr na prodej části pozemku č. st. 85 a části pozemku 908/2 v k. ú. Kozohlody. Termín do 9. 7. 2021.
Zodpovídá starosta.
• Uzavřít kupní smlouvu na pozemek p. č. 1011/2 v k. ú. Kozohlody s paní D. Ř. Termín do 30. 7. 2021. Zodpovídá starosta.
• Vyvěsit záměr na prodej pozemku č. st. 85 v k. ú. Kozohlody. Termín do 9. 7. 2021. Zodpovídá starosta.
• Uzavřít darovací smlouvu s DSO Mikroregion Čáslavsko. Zodpovídá starosta. Termín do 7. 7. 2021.
• Pozvat pana Š. a pana L. na schůzku dne 21. 7. 2021. Zodpovídá starosta. Termín do 2. 7. 2021.

Zápis z 11. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 28. 7. 2021 ve Vlkanči

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: Kořínek Luboš, Nováková Martina
Přítomní občané: 4
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Zastupitelstvo obce ukládá:
• Vyvěsit záměr za pronájem pozemku p. č. 647, vytyčený díl b) v k. ú. Přibyslavice, obec Vlkaneč. Termín do 30. 8. 2021.
Zodpovídá starosta.
• Uzavřít kupní smlouvu s paní Z. V. Termín do 31. 8. 2021. Zodpovídá starosta

Zápis z 12. mimořádné schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 2. 8. 2021 ve Vlkanči

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: Altmann Josef, Václav Vágner
Přítomní občané:
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Uzavřít Kupní smlouvu o těžbě a prodeji dřeva s firmou Královské lesy, s. r. o. Termín do 16. 8. 2021. Zodpovídá starosta.

Zápis ze 13. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 25. 8. 2021 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: Novák Oldřich, Špalek Vincent
Přítomní občané: 2
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Uzavřít s paní K. H. nájemní smlouvu. Termín do 30. 9. 2021. Zodpovídá starosta.
• Uzavřít s Ing. Miroslavem Ondrákem smlouvu o dílo. Termín do 30. 9. 2021. Zodpovídá starosta.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na konci minulého školního roku jsme stihli
několik zajímavých projektů. V červnu do
MŠ zavítala lektorka p. Lazárková s výtvarným projektem, při kterém s dětmi malovala na hrnečky, všem se obrázky moc povedly
a měly velkou radost ze svého hrnečku, který si odnesly domů. V pondělí 21. 6. nás ve
škole navštívili předškoláci z naší MŠ. Přišli
se podívat, co je čeká po prázdninách. Společně se žáky 1. a 2. ročníku hádali název
pohádky, kdy hledali dvojice postav z pohádek, které k sobě patří. Poslechli si veršovanou pohádku „Vyšlo si vejce na vandr“, kterou jim žáci přečetli. Společně se podepsali
na tabuli, počítali jednoduché úlohy a strávili s budoucími spolužáky hezké dopoledne. Naši předškoláci se pak rozloučili s MŠ ve
středu 23. 6. na malé „zahradní slavnosti“
krátkým programem pro rodiče. V pátek 25.
6. se žáci školy vydali společně s dětmi z MŠ
na „cestu do pravěku“. Přijali jsme pozvání
od p. Alešové z cirkusu Apollo na expozici
pravěkých zvířat. Obrovští ještěři vypadali
jako živí a p. Alešová dětem velice poutavě
vyprávěla o zajímavostech z jejich dávného
života. S údivem jsme sledovali tato již vyhynulá zvířata a měli si o čem ještě dlouho vyprávět. Alešům patří velký dík za velice zajímavé dopoledne.
V úterý 29. 6. jsme vyrazili na turistický výlet

do Nové Vsi na statek k Pipkům. Na zahradě
čekaly na děti různé pohybové aktivity
a také domácí zvířátka, která si mohly prohlédnout a nakrmit. Nechybělo ani občerstvení, které pro děti měli Pipkovi nachystané.
Patří jim od nás poděkování za hezky strávené dopoledne. Ve středu 30. 6. jsme slavnostně ukončili školní rok a všichni žáci obdrželi vysvědčení. Žáci 5. ročníku si pro své
kamarády připravili krátký hudební program s písničkami a vlastním doprovodem.
Potlesk neměl konce! Ukáply i slzičky – něco
končí a něco nového začíná. Letos jsme se
rozloučili s Adélkou, Terezkou, Adamem, Filipem, Vašíkem, Standou, Zdendou a Honzíkem. Všem přejeme úspěšnou cestu za získáváním dalších znalostí. A pak hurááá
prázdniny…., které však již jsou minulostí.

la dětem mnoho úspěchů při školní práci.
Tím zahájila nový školní rok 2021-22. Žáci
byli opět testováni 1., 6. a 9. září antigenními
testy. Děti jsou ale na testování zvyklé z loňského roku, tak vše probíhalo klidně. Našim
přáním je, abychom mohli všichni chodit do
školy a všechna ta opatření nás nijak neo-

Děti na návštěvě u dinosaurů

V srpnu na „letních slavnostech“ vystoupila
děvčata z tanečního kroužku s country tancem pod vedením Mgr. D. Altmannové.
Ostatní děti se podílely na výzdobě svými
obrázky z celého světa, protože téma znělo
„letem světem“. Všichni návštěvníci slavností si je mohli prohlédnout.
Ve středu 1. září 2021 byl slavnostně zahájen nový školní rok v ZŠ a MŠ. „Zazvonil zvonek a školní rok začal“. Naše malé prvňáčky
přivítala Mgr. Marcela Formánková a popřá-

Děti na návštěvě u dinosaurů
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mezovala. Všechny děti se na školu a kamarády už po prázdninách těšily.
Ve tvářích nejmenších školáků, rodičů i pedagogů bylo vidět úsměv a očekávání něčeho nového. Do I. třídy nastoupilo letos
8 nových prvňáčků. 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. 2021 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. a 3. roč.) 9 + 7 = 16 žáků, uč. Mgr. M. Formánková
II. třída (2., 4. a 5. roč.) 2 + 8 + 5 = 15 žáků, uč. Mgr. D. Altmannová

Dva žáci 3. 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 notebooky
a 2 interaktivní tabule s připojením k internetu. Během výuky na nich plní úkoly ve
vzdělávacích programech k jednotlivým
předmětům. 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 19 dětí ve věku od 3 let.
Každý čtvrtek od 14. 10. do 16. 12. 2021 budeme jezdit společně s předškoláky z MŠ na
plavecký výcvik do Kutné Hory s dotací 10
hod. + 8 hod. z minulého školního roku, kdy
jsme byli plavat pouze jednou.
Do nového školního roku 2021/2022 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.

Učitelky ZŠ a MŠ

Děti na výletě
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Milí občané, jsou za námi krásné letní měsíce. Přichází barevný, i když mlhavý podzim
a vánoční svátky.
Z důvodů epidemiologických opatření jsme nemohli zatím uspořádat „vítání občánků“, ale
dětem narozeným v období 2019 – 2020 bude osobně zástupci SPOZu předán finanční dar.
Děti narozené v letošním roce budou slavnostně přivítány v nejbližším možném termínu.
Rodičům dětí to bude včas oznámeno.
Za uplynulé měsíce jsme osobně i písemně blahopřáli všem našim občanům, kteří oslavili
svá významná životního jubilea.
Všem jubilantům a ostatním našim občanům přejeme pevné zdraví, štěstí, úspěch a pohodu
v osobním i pracovním životě.
Mgr. Marcela Formánková

SDH VLKANEČ
Aktivita sboru během léta a počátku
podzimu letošního roku:
V červenci se nám podařilo uspořádat
tradiční pouťovou zábavu, na které zahrála místní kapela NO BODY. Po dlouhé době se lidé mohli sejít a společně
se pobavit, i proto byla účast vyšší než
v předchozích letech. Akce se uskutečnila ve venkovních prostorách – na
fotbalovém hřišti.
„Šebestěnické stříkání“– z této akce
jsme se bohužel byli nuceni omluvit.
Nebyli jsme schopni postavit jediné
soutěžní družstvo, důvodem bylo čerpání dovolených a pracovní vytížení
členů sboru o prázdninách.
Letní slavnosti ve Vlkanči - stejně jako
každý rok byl sbor nápomocen při zajištění programu, který byl určen zejména dětem. Návštěvníci si mohli zasoutěžit v nejrůznějších disciplínách
spojených s hasičským vybavením.
„Babí léto“ v Kozohlodech – této akce
se sbor zúčastnil a v soutěžním klání si
vedl dobře. V celkovém hodnocení
obsadil třetí místo.
V měsíci září oslavil významné životní
jubileum jeden z našich dlouholetých
členů pan Karel Zavadil. Člověk, který
dlouhá léta pracoval ve výboru a významnou měrou se zasloužil o chod
místního sboru. Při této příležitosti

bylo slavnostně odhaleno za přítomnosti oslavence historické ruční hasičské čerpadlo z roku 1886 (viz foto).

zrepasovat při zachování většiny původních částí. Stroj je nyní plně funkční a stal se ozdobou naší hasičárny.

Čerpadlo bylo v majetku pana Zavadila, který před třemi lety daroval jeho
torzo našemu sboru. Nebylo jisté, zda
se vůbec někdy podaří čerpadlo zrekonstruovat. Nejméně rok leželo v hasičárně a čekalo na svůj osud. Nakonec se podařilo díky členům sboru a
jejich šikovným kamarádům čerpadlo

Dovolte, abych touto cestou poděkoval panu Zavadilovi za jeho dlouholetou příkladnou práci ve sboru a popřál
mu do dalších let hodně zdraví.
Oldřich Novák, Vlkaneč
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SDH PŘIBYSLAVICE
Náš sbor hasičů uspořádal 19. 6 2021 u rybníka na návsi rybářské závody pro děti. Po přívítání byli všichni účastníci
seznámeni s pravidly soutěže. Za první až třetí místo a za největší ulovenou rybu byly předány hodnotné ceny. Všichni
ostatní obdrželi dárkový balíček. Děti se mohly občerstvit v obchodě paní Jany Přibilové. Dostaly zde párek, limonádu
a zmrzlinu. Chtěl bych touto cestou za její vstřícnost poděkovat.
Připravili jsme také „ Letní posezení“ u místní hospody, které se konalo 3. 7. 2021. Grilování krůty se ujal p. Rejnek st..
Maso bylo výtečné a všem přítomným chutnalo.
V červenci jsme uspořádali několik brigád u rybníka Zadraha. Byla posečena a usušena tráva. Celkem jsme odpracovali
12 hodin.
27. 8. 2021 se u rybníka Zadraha prověřila, za účasti občanů a dětí, stříkačka PS/12. V závěru léta jsme přijali pozvání na
akci „ Babí léto v Kozohlodech“, které se zúčastnilo 5 členů našeho spolku.
starosta SDH Přibyslavice Václav Venclák

KONCERT V PŘIBYSLAVICÍCH
Na posvícenském koncetru tentokrát vystoupili žáci ZUŠ v Čáslavi, flétnisté ze třidy Mgr. Andrey Šubínové a Bc. Filipa
Jerie i se svými pedagogy. Přítomní jejich vystoupení odměnili zaslouženým potleskem. Výtěžek akce ve výši 4 620 Kč
bude jako vždy použit na plánované opravy kostela.
Mudr. Dobromila Lebedová, Přibislavice

SDH KOZOHLODY
Příprava na rekonstrukci střechy Obecního domu:
V měsících květen a červen jsme provedli preventivní nátěry latí, trámů a fošen potřebných na rekonstrukci střechy Obecního domu. Dále pak jsme natřeli palubky na
podhled prodloužení střechy a vybetonovali jsme základ
pro sloup.
Úprava vjezdu do dvora Obecního domu: Začátkem
měsíce srpna jsme zahájili úpravu vjezdu do dvora
u Obecního domu. Bylo nutné odbagrovat určitou část
zeminy, navézt kámen a drť a tím připravit podloží pro
pokládání kostek, které jsme provedli v průběhu několika
dalších večerů.
Šebestěnické stříkání: V sobotu 14. srpna se členové našeho sboru zúčastnili hasičské netradiční soutěže
v Šebestěnicích, kde obsadili první místo před družstvy
Šebestěnic a Březí.
Plánované akce:
• Účast na okrskovém námětovém cvičení 2. října
• Posvícenská taneční zábava 16. října
• Vepřové hody 6. listopadu
• VVH 20. listopadu
• Postavení a slavnostní rozsvícení vánočního stromu
27. listopadu
• Vánoční koncert 11. prosince
• Předvánoční procházka - 18. prosince
• Silvestrovské posezení 31. prosince
Na všechny tyto kulturní akce jste všichni srdečně zváni.
František Klečák, Kozohlody

Babí léto v Kozohlodech
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TJ SOKOL VLKANEČ
Milí čtenáři,
je neskutečné, jak ten čas letí. Uplynulo
další čtvrtletí a přicházím s novým příspěvkem do Zpravodaje. Co se za tu
dobu v našem spolku událo?
Fotbal
Začnu fotbalem, který se konečně dočkal určitého „znovuzrození“. Podzimní
část předchozí sezóny byla přerušena,
jarní ani nezačala, ale blýsklo se na lepší časy a nový fotbalový rok byl zahájen. Ke dni odevzdání příspěvku jsme
odehráli 5 zápasů. Začátek byl výborný,
s týmem Kluků jsme vyhráli 7:0, další
zápas s Bílým Podolím se nesl v podobném duchu, vyhráli jsme 4:2. S Bratčicemi jsme remizovali 2:2 (v posledních
minutách jsme přišli o vítězství) a pak
následovaly dvě prohry. Tým Uhlířských Janovic nám vstřelil 4 branky.
Poté následoval dlouho očekávaný zápas s Červenými Janovicemi. Výsledek
byl podobný tomu z loňského roku.
Prohráli jsme vysoko 1:12. Výkonu Janovic se dá jen těžko přiblížit, škoda ale
gólů, které jsme jim „darovali“. Nutno
ale konstatovat, že nás hodně limitovala zranění našich hráčů.
Letní kino
V červenci a v srpnu jsme uspořádali
dvě letní kina. V červenci jsme promítali film Špunti na vodě, v srpnu pohádku
Princezna zakletá v čase. Myslím si, že
jsme se touto akcí trefili do černého.
Akce podobného typu jsou zaměřeny
na všechny věkové kategorie, tomu odpovídala i návštěvnost, která byla
v obou případech vysoká. Někteří jistě
nostalgicky vzpomínali na časy, kdy letní kino navštěvovali, někteří tuto atmosféru zažili poprvé, ale troufnu si říct, že
spokojeni byli všichni.
Vodácká výprava
První víkend v červenci, někteří z nás,
vyrazili splouvat řeku Sázavu. Ubytováni jsme byli v Samopších, kde se snad
zastavil čas a i tam někteří z nás mohli
nostalgicky zavzpomínat na letní tábo-

ry. Na raftech jsme se plavili z Kácova
do Českého Šternberka. Panovala dobrá nálada a zejména podle nadšení dětí
můžu říct, že se akce vydařila.
Dotace
V předchozím čísle Zpravodaje jsem Vás
informovala o podání dotace na výměnu oken a dveří na kabinách. Nyní mohu
s radostí oznámit, že dotace byla schválena a k obnově dojde. Radost trochu
kazí obsáhlost smlouvy a všech pravidel, která s takovou dotací souvisejí.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem,
kteří se na pořádání akcí podílejí. Také
bych ráda poděkovala sponzorům,
panu M. Mládkovi za poskytnutí pečeného selete, jako formu občerstení při
organizaci letního kina. Panu V. Burianovi za ochotu a finanční podporu při
výměně bojleru na kabinách. Poděkování vám všem, kteří náš spolek podporujete a jakýmkoliv způsobem pomáháte. Třeba tím, že projevíte zájem
o pořádané akce a na hřiště dorazíte.
Bc. Stanislava Solařová, Vlkaneč

Zápas s Červenými Janovicemi

Vodácká výprava

Cvičení žen a dívek
Cvičení probíhá v sále místního pohostinství. Vždy ve čtvrtek od 18.00hod.
Do cvičení jsou zařazeny aerobní prvy, silové, taneční i relaxační. Cvičení je pro všechny, kdo má zájem udělat
něco pro své zdraví.
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ VLKANEČ
Koutek chovatele
Letošní rok byl poznamenán mnohými
meteorologickými jevy, které se v naší
zemi doposud nevyskytovaly. Dozvídali jsme se o nich pouze ze sdělovacích
prostředků v domnění, že se nás toto
nikdy týkat nemůže. Napáchané škody
na majetku se počítají vlivem bouřlivého letního počasí na miliardy, ztráty na
životech jsou nevyčíslitelné.
Zvýšené množství srážek snížilo deficit spodních vod a úroda zemědělských a ovocnářských plodin bude na dobré úrovni. Sklizeň všech
komodit poznamenalo určité zpoždění v důsledku chladného jara.
V našem regionu, k žádným katastrofám nedošlo, a vše ukazovalo na
příjemnou letní pohodu. Dostatek vláhy v přiměřeném množství přírodu podpořil a pomohl jí, být stále svěží a zelenou.
Sena se podařilo sklidit v dostatečném množství a kvalitě, a tak si
můžeme dovolit rozšíření chovu králíků, co do množství. Kvalitní dostatek píce je základem zdařilého chovu.
Králičata z posledního letošního vrhu se pomalu seznamují se svým
obydlím a dostatek kvalitní stravy a různých zbytků a přebytků ze
zahrad a políček přispívá k jejich rychlému růstu.

období jsou bezcenné a zbytečně včelstvo zatěžují. Do Vánoc je vhodné provést ještě nejméně 2x fumigaci a do 15. ledna odebrat měl na
laboratorní vyšetření.
Kontrolujeme uskladnění souší a ty staré či poškozené vyvaříme na
vosk, buď k prodeji, nebo na výměnu za mezistěny. Pakliže měníme za
mezistěny, dbáme na jejich kvalitu. Dnes jako vše se falšuje a mezistěny s velkým přídavkem parafínu se v úlu bortí a včely na nich neradi
stavějí své dílo (měly by být citronově žluté a musejí vonět). Jako každé roční období má i podzim své kouzlo.
Zahrádkáři pilně sklízejí plody své celoroční práce, na polích je již zaseto na další úrodu, těšíme se z posledních slunečních dní. První spadlé listí oznámí ukončení vegetace, mlhavá rána nás přinutí k zamyšlení, zda jsme na něco nezapomněli.
Pošmourné počasí s mrholením vystřídá první sněhová vločka, přiblíží se začátek adventu, na našich návsích se rozzáří vánoční stromečky,
naše děti nám přednesou krásné básničky a koledy a než se nadějeme, jsou zde jedny z nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce.
Všem spoluobčanům přejí chovatelé příjemné a klidné prožití svátků,
plné pohody a našim nejmenším velkou radost z dárků pod stromečkem.
Josef Rejnek, Vlkaneč

Samice od králičat v tomto období odstraníme raději dříve, aby měly
čas si odpočinout a připravit se na zimu. V tomto podzimním období
se vyplatí připouštět vždy alespoň 2 samice v jednom dni. Po okocení provedeme prohlídku a kontrolu počtu narozených mláďat. V případě, že se narodí velmi rozdílný počet u jednotlivých samic, můžeme provést vyrovnání počtu. Samice je vždy v prvních dnech přijme
(neumí počítat).
Musíme dodržet určité nutné zásady postupu. Nezapomínáme na
případné doplnění chovu či změnu krve. Kupujeme nejlépe samce
a to vždy z ušlechtilého chovu. Samec by měl vždy náš chov pozvednout a vylepšit. V tomto období lze nakoupit chovné jedince za přijatelnou cenu.
Holubi již přepeřili či dokončují svou obměnu zimního šatu a přestali hnízdit. V případě že mají zájem o hnízdění a nemáme pohlaví na
zimní období rozdělit, musíme provést známá opatření (snížení krmné dávky, snížení hodnoty krmiva a tak).
Staré slepice přepeřují a těm naopak musíme pomoci překlenout
toto náročné období. Předkládáme bohatší míchanici s vyšším podílem olejnin, uhlohydrátů a bílkovin.
Snažíme se, aby toto období bylo co nejkratší, aby do chladného období byly připraveny a abychom nepřišli před Vánoci o první vajíčka.
Toto bezsnůškové období je jistější si pojistit alespoň několika mladými slepičkami v srpnu.
Včely máme již dávno nakrmené a provádíme první fumigaci Variadolem, nezapomněli jsme včas odstranit gabonové pásky a zkontrolovat stanoviště (pohybující se větve, vysoká tráva apod.). Zúžená
česna proti vniknutí hlodavců jsou samozřejmostí.
Za teplých slunečných dní ještě včely vylétají už jen spíše pro vodu.
Se zateplováním zbytečně nepospícháme, včely narozené v tomto

Výstava zvířat na Letních slavnostech
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Z HISTORIE PŘIBYSLAVIC
Na počátku 20. století nebyly Přibyslavice zdaleka tak malou vesnicí, jako je
tomu dnes. Podle sčítání bylo v obci 54
domů a 208 obyvatel. V obci byla jednotřídní škola a například ve školním
roce 1918 – 1919 docházelo do místní
školy 47 žáků, 20 chlapců a 27 dívek.
Učitelem a správcem školy byl pan Antonín Šimků, který poctivě vedl i školní
kroniku, která je nyní uložena v Okresním archivu v Kutné Hoře.
Obyvatelé obce se převážně živili zemědělstvím. Většina hospodářských,
ale i obytných stavení byla v té době
dřevěná s doškovými střechami. Ve staveních se svítilo otevřeným ohněm a
tak bylo veliké nebezpečí požáru. K hašení požáru byla v obci již od roku 1880
ruční dvoukolová stříkačka, kterou

vlastnil starosta obce. V případě požáru
musel zapůjčit své spřežení a společně
s ostatními občany likvidovat oheň.
Sbor dobrovolných hasičů byl v Přibyslavicích založen v roce 1907. Hasičům
byla zakoupena nová ruční čtyřkolová
stříkačka. Sedláci, kteří měli koně, museli držet služby a v případě potřeby
stříkačku k ohni odtáhnout. K ohni se
hasiči dopravovali na žebřiňáku. Protože v té době nebyla ještě v obci hasičská zbrojnice, byla stříkačka umístěna v
dřevěném přístřešku vedle kovárny
pana Urbana. Později byla na tomto
místě postavena zděná hasičská zbrojnice, která je tam dodnes.

dá do nejstarších dějin Přibyslavic. Do
té doby se v ní vystřídalo 9 rodů Vagnerů. Pak se stal majitelem Matěj Veselý
a jeho choť byla rovněž z rodu Vagnerů.
Poslední majitelé byli manželé Kutílkovi, na které si starší obyvatelé Přibyslavic určitě pamatují. Paní Kutílková byla
rovněž rozená Vagnerová. Část hospody odkoupil Obecní úřad a po rekonstrukci hospoda slouží dodnes. Zbývající část, včetně dvora a zahrady, je v
soukromém vlastnictví a je určena k
bydlení. To už ale není historie, to je
současnost.
Josef Hazuka, Přibyslavice

Dne 14. června 1924 lehla popelem
stará dřevěná hospoda. Její původ spa-

HISTORICKÉ FOTO
Poznáte je?

ROZHOVOR

JAK DŮLEŽITÉ JE MÍT ŠTĚSTÍ
Rozhovor s paní Mudr. Dobromilou Lebedovou
Věděla jste odjakživa, že chcete být
dětskou lékařkou?
Věděla jsem to od malička. Měla jsem
vzor. Jako dítě jsem chodila, k pozdějšímu profesoru Kubátovi, který vedl dětskou kliniku Pod Petřínem, a (zamyšlení)
to byl tak hodný pan doktor, že jsem
chtěla být jako on.
Myslíte si, že se zdravotníci rodí?
Nevím (zamyšlení). Měla jsem mladšího
bratra a moje maminka měla představu,

že on by měl jít na doktora a já bych
měla být učitelkou. Tak já jsem vystudovala medicínu a bratr filozofickou fakultu. Přání rodičů není zákon. Myslím, že
důležité je, když člověk najde svůj vzor.
Vzpomněla byste si na moment ze
své praxe, kdy jste si řekla, že je skvělé být lékařkou?
Nevím, jestli zrovna takhle (zamyšlení).
Jsem spokojená, nechtěla bych nic jiného dělat. Nakonec, jsem pracující dů-

chodce a je to skvělé, do práce chodit
můžu, nemusím, a hlavně mě to baví.
Dvakrát v týdnu jezdím do Vrdů a třikrát
do měsíce sloužím v nemocnici. V roce
2018 jsem předala praxi své kolegyni a
jsem de facto její zaměstnanec. Mně nevadí praxe, ale vyčerpávala mě administrativa, teď už dělám jen to, co mě baví.
Jak se stále udržujete fit, působíte na
mě jako velmi pozitivní člověk, máte
nějaký recept?
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To nemám. Možná je to trochu genetika, protože můj dědeček i babička
z Čáslavi se dožili 86 let a dalo by se říct,
že v duševní svěžesti. Dědeček prožil
skoro 3 roky v koncentračním táboře a
vrátil se s dobrou náladou, přestože vážil 38 kilo.
Je frustrující pracovat s nemocnými
dětmi?
Záleží jak kde. V mé praxi jsem vážnější
případy posílala do čáslavské nemocnice a z Čáslavi je případně převáželi do
Prahy. Já jsem v roce 1974 dostala nabídku jít pracovat do nemocnice Pod
Petřínem na dětské, ale odmítla jsem
tuto nabídku, protože ta práce byla někdy opravdu frustrující, v Praze na klinice se sešli všichni ti, se kterými si na nižších pracovištích nevěděli rady.
Vzděláváte se stále? Dokáže vás stále
něco překvapit?
Jezdím pravidelně na semináře a teď mi
velmi chybí, protože poslední seminář,
kterého jsem se zúčastnila, byl minulý
rok v lednu. Jezdím například na Festival kazuistik (pediatrická konference) –
doktoři zde prezentují svoje vlastní zkušenosti.
Stále mě něco překvapuje a vyvádí
z míry. Minulý rok v létě jsem zastupovala doktora Sýkoru a prvně za 50 let mi
volali rodiče, že porodili doma, ještě víc
mě překvapilo, že to oba byli zdravotníci. Já bych sama neměla odvahu rodit
doma.
Také si vzpomínám například na lékařku, která prezentovala na Festivalu kazuistik. Mluvila o rodině s dvěma dětmi,
první dítě je řádně očkované, u druhého
se matka rozhodla, že očkování je škodlivé. To dítě dostalo hemofilový zánět
mozkových blan. Proti hemofilu je základní očkování v hexavakcíně. Péče o
dítě stála půl milionu, dítě přežilo bez
následků. Maminka ho očkovat nedala.
Toto je například věc, která mě překvapuje.
Neunavuje vás se pořád někam posouvat?
Neunavuje mě to.
Jak pandemii prožíváte po stránce lékařské? Měla jste strach?
Nejhorší to bylo minulý rok na jaře, to
mi zakázali chodit do práce, protože
jsem riziková skupina (smích). Já jsem
neměla strach. Myslím si, že za těch 50
let jsem kontaktem s nemocnými dost
promořena. Nepamatuji si, kdy jsem
měla naposledy antibiotika. Mám za to,
že mám imunitu dobře vypěstovanou.
Vaše práce je z mého úhlu pohledu
velmi psychicky náročná. Máte nějaký rituál, kde se dokážete od práce
oprostit?
Asi to úplně vypustit neumím (zamyšlení). Kromě toho, že 50 let dělám ve Vrdech pediatra, tak odtud já a značná
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část mojí rodiny pochází. Čili já jsem ve
Vrdech lidi znala mnohem dřív, než jsem
vystudovala. Vždycky tvrdím, že já o nich
vím mnohem víc, než vědí oni sami. To
se bohužel, nedá úplně předat.
Tři roky před tím, než jsem nastoupila,
chodila jsem přes léto na dětské oddělení praktikovat – do Čáslavi. Pamatuji si,
že jsme byli na kojencích na vizitě a pan
primář Erben mi ukazoval holčičku
v dětské postýlce a říká. „Tohle je zajímavé, v téhle rodině dva kluci zemřeli na
adrenogenitální syndrom (selhání nadledvinek), ale holky mají v tomhle štěstí.“
Po mnoha letech tato malá holčička porodila syna.
Já jsem potřebovala něco od paní doktorky Vondrákové, přepojili mě, že je na
novorozencích. Zvedla to sestřička a říkala, že tam mají teď špatné dítě, že
paní doktorka nemůže. Doktorka Vondráková se ptala, kdo volá a pak říkala,
ať mě předá.
Samozřejmě, matka řekla, že u nich v rodině žádné vážné onemocnění není u
otce taky ne, protože o na to ani nevěděla.
Já jsem v ten moment viděla to miminko, jak mi to pan primář říká, tak jsem
řekla „Ivo, tam jsou v rodinné anamnéze
dvě úmrtí na adrenogenitální syndrom“
a kluk ho měl. Někde mi to tam zablikalo, to je klika.

Jak jste udělala tak rychlou diagnózu?
Já jsem nikdy před tím meningitidu (zánět mozkových blan) nikdy neviděla,
ale to si člověk říká kolikrát „Jak já to poznám?“ Ale to přišlo úplně najednou.

Zažíváte často taková osvícení?
Jedno takové osvícení si pamatuji.
Bylo to někdy v červnu v 90. letech,
zrovna jsem si koupila můj první mobilní telefon. Byla jsem ve Vrdech a vůbec nechodili lidi, v červnu už není
důvod se ulívat ze školy, ve škole je
spíš zábava, než že by hrozilo nějaké
nebezpečí (smích).
Najednou zvonil telefon a volala dívka
ze Zbyslavi. Měla svaťák před maturitou. Volala z telefonní budky, že má
strach o mladší sestru, protože si myslí, že má žloutenku. Tak jsem tam zajela.
Mladší dívka byla den před tím na
školním výletě, k obědu měla sekanou
s bramborovým salátem. V noci ji bylo
špatně, zvracela, ráno ji budila maminka, ale bylo ji spatně, tak zůstala
doma. Naštěstí doma zůstala se svoji
starší sestrou, která mi zavolala.
Když jsem vešla do místnosti, od dveří
jsem ji viděla přes pokoj, říkám si, že
to nemůže být nic jiného než zánět
mozkových blan.
Já jsem naštěstí měla s sebou telefon,
takže jsem volala rychlou, oni pro ni
přijeli, odvezli ji do Čáslavi. Tam už na
ni byli připraveni, vrtulníkem ji překládali do Prahy. Kdyby ta dívka nebyla
doma, její mladší sestra by do odpoledne zemřela.
A o tom říkám, jak důležité je mít štěstí. Kdyby ta starší nebyla doma, kdyby
mně nezavolala, kdybych já neměla
zrovna ten mobil, těžko říct, jak by o
dopadlo.

Nejenom, že se staráte o opravy kostela, také jste během let obnovila přibyslavickou knihovnu. Z jakého důvodu?
Protože to bylo v takové době, kdy tu
všechno rázem skončilo (obchod, hospoda) a nebylo tu nic. Tak jsem říkala, že
uděláme alespoň knihovnu. Trochu se
to rozjelo, ale přes pandemii to bylo velmi utichlé.

Začal nápad s rekonstrukcí kostela už
v roce 2006, kdy jste se s manželem
přestěhovala do Přibyslavic? Na popud čeho?
Na popud vaší maminky, která přišla
s tím, že by se dalo přes organizaci MAS
(Místní akční skupina) žádat o dotace na
různé opravy. Dva roky po sobě jsme
neuspěli. Po druhém neúspěchu jsme
však začali dělat akce, jako byl například
Adventní, Pouťový nebo Posvícenský
koncert, díky tomu se vybraly nějaké
peníze, za které jsme nechali očistit a
natřít kostelní báň, také nám nad lucernou natáhli pletivo, aby tam nelítali holubi. Protože nad chrámovou lodí, jak je
půda, se vyvezlo 1 nebo 2 nákladní auta
holubinců. Pak Ministerstvo kultury vypsalo dotační program a přikleplo nám
100 000 korun a za pomoci obce a církve jsme z toho udělali novou střechu.
Přišla zpětná vazba na začátek nových kulturních akcí v Přibyslavicích?
Ano přišla, řekla bych, že lidem se to líbilo, kostel byl plný. A plánujeme v akcích pokračovat.

Byla jste kulturně aktivní i v Čáslavi
nebo to je pro vás premiéra?
To jsem asi nebyla, ale byla jsem asi 14
let v zastupitelstvu a z toho 8 let v městské radě.
Máte v plánu ještě něco v Přibyslavicích podniknout?
Na kostele je opravdu práce jako na kostele (smích). Sice jsme udělali novou
střechu a opravili fasádu, nicméně
uvnitř kostela bude potřeba pokračovat
Ale problém je, že kostel je vlhký, takže
se bude muset z části otlouct a nechat
větrat, klidně i dva roky. Do té doby
snad nashromáždíme další peníze, abychom mohli pokračovat.
(S úsměvem dodává) Když se dá člověk
na vojnu, tak musí bojovat.

Tereza Semrádová
tereza.sem@seznam.cz
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PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ

Příjem objednávek na tel. č. 327 391 181 nebo 607 167 420
Prodej 22–23. 12. 2021, Vlkaneč 4

Přehled výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v našich obcích
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DIVADÉLKO KŮZLE 19. 11. 2021
V SÁLE POHOSTINSTVÍ VE VLKANČI
Divadélko Silvie a Františka Pokorných
se zrodilo na jaře roku 2009. Zabývá se
tvorbou a interpretací autorských
představení pro děti, kterých během
roku odehraje až cca 400 pro MŠ, ZŠ,
v kulturních zařízeních, v divadlech, na
festivalech, po městech i obcích.
Představení se dělí na pohádky
a hudební pořady, jsou koncipována
velmi interaktivně - často se dětský
divák stává součástí vlastního děje.
Soubor se také věnuje autorské tvorbě
hudby a textů a vydává vlastní nosiče.

KULTURA V OBCÍCH
Před námi jsou poslední měsíce roku. V přehledu se můžete seznámit s nabídkou společenského dění. Na adventí období
jsou v našich obcích připraveny vánoční koncerty. Snad každý si z této nabídky vybere a nasaje předvánoční atmosféru.
Prosím sledujte webové stránky a vývěsky. Opět mohou nastat změny díky vládním nařízením.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ ŘÍJEN - PROSINEC 2021
16. 10. 2021

Posvícenská zábava, pořádá SDH Kozohlody

30. 10. 2021

Vepřové hody, pořádá SDH Kozohlody

19. 11. 2021

Divadélko kůzle, pořádá Obec Vlkaneč v místním pohostinství

27. 11. 2021

Rozsvícení vánočního stromu, SDH Kozohlody

28. 11. 2021

Rozsvícení vánočního stromu Vlkaneč

11. 12. 2021

Vánoční koncert, SDH Kozohlody

12. 12. 2021

Vánoční koncert Jiří Fiedler a spol. V kostele Sv. jakuba st. ve Vlkanči

18. 12. 2021

Předvánoční procházka, SDH Kozohlody

19. 12. 2021

Vánoční besídka, MŠ a ZŠ Vlkaneč

30. 12. 2021

Silvestrovské posezení, SDH Vlkaneč

31. 10. 2021

Halloween – lampionový průvod ZŠ a MŠ Vlkaneč

Bližší upřesnění jednotlivých akcí bude provedeno na informačních plakátech umístěných ve vývěskách a na plakátových plochách
a v neposlední řadě i na internetových stránkách obce.
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