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Nejen větší města, ale i malé 
obce plánují v tomto období nové 
investiční akce pro právě začína-
jící kalendářní rok. Nejinak je 
tomu i v případě obecního úřadu 
Žáky, pod jehož správu spadají 
jak tato samotná obec, tak i sou-
sední Štrampouch. A právě zde 
dojde v nadcházejícím roce k 

již delší dobu plánované rekon-
strukci sportovních kabin u fotba-
lového hřiště. „Akce je plánována 
již přibližně tři roky, ale doposud 
se obci nepodařilo získat potřeb-
nou dotaci,“ vysvětlil starosta 
Žáků,  Petr Fuxa. „V letošním 
roce jsme o finanční příspěvek 
formou dotace požádali také, ale 

vedení obce je již nyní rozhod-
nuto plánovanou opravu usku-
tečnit i v případě, kdy bychom na 
tyto prostředky opět nedosáhli,“ 
ujistil starosta s dovětkem, že pro 
takový případ je již v rozpočtu 
vyhrazena patřičná suma. „Jedná 
se o projekt v hodnotě zhruba 1,3 
milionu korun,“ doplnil dále Petr 
Fuxa. Rekonstrukce sportovních 
kabin na Štrampouchu by měla 
podle současných plánů proběh-
nout již v období od března do 
června tohoto roku. „V působ-
nosti našeho obecního úřadu se 
ale nacházejí dvě obce, a tak je 
samozřejmé, že se snažíme akti-
vitu radnice spravedlivě rozdělit 
do obou z nich. Proto nyní plá-
nujeme další investiční akci i v 
obci Žáky, kde dojde v tomto 
roce k rozšíření sítě veřejného 
osvětlení i do lokality, kde pro-
zatím citelně chybělo,“ konsta-
toval nakonec starosta Žáků, 
pan Petr Fuxa, který věří, že 
se veškeré plánované pro-
jekty podaří uskutečnit podle  
stanoveného plánu.           –zak-

Rok 2011 byl pro Taneční školu Novákovi Kutná Hora velmi úspěšným. Páry taneční školy reprezen-
tovaly Kutnou Horu na tanečních soutěžích pořádaných Svazem učitelů tance ČR a také Českým svazem 
tanečního sportu po celé ČR. Tančili tak například v Praze, Hradci Králové, Chrudimi, Pardubicích, Říča-
nech, České Lípě, Poděbradech, Kladně, Přelouči, Třemošnici, Volyni, Jičíně, Sezemicích, Chvaleticích, 
Stránčicích, Novém Boru, Nymburce, Jesenici, Kladně atd. Na většině soutěží měla Kutná Hora zastou-
pení ve všech věkových kategoriích. V NEJMLADŠÍ KATEGORII Děti 1 byl nejúspěšnějším tanečním 
párem Tomáš Cimr a Veronika Nováková se ziskem 6 zlatých, 7 stříbrných a 5 bronzových medailí. Jejich 
největšími úspěchem je zisk titulu 1. vicemistři ČR na Mistrovství ČR SUT v České Lípě a 1. místo na 
Mistrovství Východních Čech v Hradci Králové. V KATEGORII Děti 2 dosáhl největší úspěchy taneční 
pár Josef Páral a Natálie Krausová, kteří si vytančili 7 x zlatou, 7 x stříbrnou a 6 x bronzovou medaili i 
skvělé 3.místo na Mistrovství Východních Čech v Hradci Králové. V KATEGORII JUNIOR byl nejúspěš-
nější pár Lukáš Veverka a Barbora Nováková se ziskem 27 zlatých, 13 stříbrných a 8 bronzových medailí. 
Jejich největším úspěchem je trojnásobný titul mistra ČR v kategorii Junior pro rok 2011, který získali na 
Mistrovství ČR SUT v České Lípě a také zisk 1., 2. a 3. místa ve třech tanečních kategoriích na  Mistrov-
ství Východních Čech v Hradci Králové. V KATEGORII MLÁDEŽ byli v tomto roce nejúspěšnější sou-
rozenci Tomáš a Kateřina Chroustovští se ziskem 17 zlatých, 11 stříbrných a 5 bronzových medailí. Tento 
pár se na Mistrovství ČR v České Lípě umístil na 3. místě v latinskoamerických tancích a na Mistrovství 
Východních Čech získal ve dvou kategoriích 1. a 2. místo. V KATEGORII SENIOR měla v letošním roce 
taneční škola zastoupení poprvé a hned s velkými úspěchy. V této kategorii reprezentovali taneční školu 
manželé Martin a Iveta Jelínkovi. Soutěžně začali tančit až od září a přesto se jim podařilo získat 2 x zla-
tou, 3 x stříbrnou medaili a jejich výkon soutěž od soutěže rostl. Dosud jsme jmenovali jen ty nejúspěšnější 
páry jednotlivých kategorií, ale Taneční školu reprezentují i další páry se skvělými medailovými výsledky. 
Mezi ně patří Vítek Piskač a Adéla Výborná (27 medailí), Ondřej Lapáček a Klára Izajová (11 medailí), 
Martin Klečka a Dominika Paštěková (6 medailí), Filip Slavíček a Johana Jeřábková (5 medailí), Roman 
Tvrdík a Tereza Hanušová (4 medaile), Tomáš Tvrdík a Eliška Novotná (1 medaile). Jednou z nejúspěšněj-
ších tanečních soutěží byl Třemošnický pohár, který se konal 13.11. 2011. V soutěži startovalo celkem 135 
tanečních párů v 9  kategoriích. Tanečníci z Kutné Hory se postavili na start celkem 21 x a z toho se jim 
podařilo 20 x postoupit do finále a „vytančit“ 13 medailových pozic. ZA ROK 2011 ZÍSKALA KUTNO-
HORSKÁ TŠ NA VŠECH SOUTĚŽÍCH CELKEM 71 ZLATÝCH, 67 STŘÍBRNÝCH A 40 BRONZO-
VÝCH MEDAILÍ. Z toho na Mistrovství Východních Čech to bylo 3 x první, 2 x druhé a 1 x třetí místo 
a na Mistrovství České republiky v České Lípě získali žáci TK TŠ Novákovi 3 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bron-
zovou medaili. Celkem je to 178 medailových umístění pro TK TŠ Novákovi Kutná Hora za rok 2011. Na 
snímku:  Vánoční párty taneční školy.                                     –tn-

Žáky i Štrampouch čekají letos investiční akce

178 medailí a mistrovské tituly pro Taneční školu Novákovi Kutná Hora za rok 2011

„Za naši školu stojí bojovat“, říká starosta Červených Janovic

Tříkrálová sbírka prozářila naše srdce

„Zachování Základní školy v Červených Janovicích je jednou s priorit obce,“ konstatoval  starosta Bc. 
Mirek Ptáček s tím, že škola je pro život v obci velmi důležitá, i když s tím souvisí řada problémů, které je 
nutno řešit. „Peníze pro školy se odvíjejí od počtu žáků, kterých na vesnicích nepřibývá. Stejné problémy 
řeší i ostatní vesnické školy. Škola je prospěšná pro obec, ale samozřejmě zatěžuje i obecní rozpočet,“ 
podotkl starosta s tím, že i když byl druhý stupeň z důvodu malého počtu žáků zrušen a od roku 2009 je 
škola malotřídní, provozní náklady se příliš nesnížily a klesly zhruba jen o jednu pětinu. „Musí se vytápět 
škola, školka, školní jídelna. Abychom zamezili zbytečným únikům tepla ve škole, oddělíme druhé patro, 
které není využívané, přepážkou z OSB desek se zabudovanými dveřmi. Samozřejmě temperovat se musí 
i horní patro, aby nevznikly škody mrazem. Mělo by však dojít k úsporám,“ řekl starosta a pokračoval: 
„Minulý týden se ve škole rozbil kotel, volal jsem servis a za výměnu roštu chtěli 120 tisíc korun. Na to 
bychom neměli. Závadu nakonec opravil kamarád. Jsem rád, že kdo může, tak pomůže,“ pochvaloval si 
starosta s tím, že škola má v obci podporu i všech zastupitelů. Na posledním jednání jednohlasně schválili 
podání žádosti o dotaci MAS Lípa pro venkov na rekonstrukci elektřiny a vodního řadu v základní škole. 
Žádost podáme ještě v lednu. Náklady se budou pohybovat zhruba kolem 1,2 milionu korun. Tím by se 
opět zvýšil standard školy. Díky tomu, že je ve třídách méně žáků, učitelky se jim mohou více věnovat. 
Individuální přístup k dětem je naší silou. Takže nevýhodu toho, že tu je ve třídách osm, devět žáků, bych 
vlastně otočil trošku do té výhody. Navíc z reakcí ředitelů velkých škol, kam naše děti potom přecházejí 
vím, že jsou dobře připravené pro další studium. A to je dobrá reklama pro naši školu,“ zdůraznil starosta a 
poznamenal, že mezi lidmi zaslechl i fámy, že škola končí a bude z ní domov důchodců. „Pokud má někdo 
nějaké pochybnosti, může se mě přijít zeptat osobně. Škola má naší podporu. Díky škole je naše obec živá. 
Proběhly i nějaké informace o připravovaných koncepcích a limitech ministerstva školství. Předpokládat, 
že přidají na venkovské školy, nelze. Spíše ten trend bude opačný. Doufáme však, že zohlední to, jestli je 
škola ve městě, nebo na vesnici. Kdyby tomu tak nebylo, musely by se zavřít všechny venkovské školy  a 
to by bylo špatně. Mám samozřejmě strach, že pro ministerské úředníky, kteří od stolu vymýšlejí úsporná 
opatření, nebude měřítkem kvalita výuky, ale že škrty budou brát ohled jen na čísla, počty, peníze (to, co 
jde řešit kalkulačkou). Do funkce starosty jsem nastoupil před rokem a půl a jak jsem řekl hned na začátku, 
za naší školou pevně stojím. Jsem patriot, sám jsem ji osm let navštěvoval a vím, že mě dobře připravila 
pro další studia. Za tuto školu stojí bojovat. Pokud přijdou s koncepcí proti venkovským školám, jsme tady 
od toho, abychom se bránili. A já jsem připravený bojovat,“ uzavřel Mirek Ptáček.

    Již 7. února od 16 hodin se v Základní škole Červené Janovice uskuteční zápis dětí do prvního ročníku. 
Více informací o aktivitách školy naleznou zájemci na www.zscj.kh.cz                                            –pra-

Pošmourné, větrné, nepříjemné počasí provázelo 5.1. zahájení Tříkrálové sbírky v Kutné Hoře, a přece: 
Jako kdyby se obloha na okamžik prozářila, samozřejmě ne sluncem (na to nebylo ani pomyšlení), ale oka-
mžikem soudržnosti, propojení, porozumění. Na zahradě bývalé MŠ v Trebišovské ulici spousty lidí už 
tradičně daly najevo, že jim osudy těch, kdo potřebují pomoc, nejsou lhostejné. Na pódiu Marie Macková 
za Oblastní charitu (organizátorku sbírky) uvítala děti ze ZUŠ, z MŠ Benešova 7, studenty GJO, zpěvačku 
Lucii Mrňákovou a její kamarádku Michaelu Zelenkovou, zazněly koledy a další písně, napřed se objevili 
„dospělí“ Tři králové (mezi nimi i kutnohorský starosta Ivo Šanc), potom jejich mladší „kolegové“ - spo-
lečně obklopili živý betlém.  Z úst Marie Mackové jsme vyslechli stručnou bilanci výsledků  loňské sbírky 
a informaci o hlavních cílech té letošní: Dokončit Klub Atruim pro seniory (vybavit ho vším potřebným), 
podpořit provoz bezbariérového mikrobusu, v Čáslavi také napomáhat aktivitám nízkoprahového centra 
Domek a RC Kopretina. O tom, kolik se na mnoha místech regionu podařilo letos vybrat,  čtěte  v našem 
příštím vydání.             -hos-
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