občasník zastupitelstva obce Kostelní Lhota

listopad 2021

Vážení Lhoťané,
s přicházející zimou začínají všechny obce řešit problematiku odpadového hospodářství. I my se jí detailně věnujeme v tomto
čísle zpravodaje. Rozhodně lze říct, že nás čeká hodně práce. Jak jsme již ale informovali na jaře, nevyhneme se postupnému
zdražování a také hledání způsobů, jak vašim peněženkám co nejvíce ulevit.
Jednou z cest bylo pořízení nádob na separovaný odpad přímo do vašich domácností. Po tříletém úsilí se nám konečně podařilo
získat dotaci, takže obě nádoby (papír a plast) dostáváte zdarma. Jedná se nejkvalitnější výrobek na trhu, tak věříme, že vám
dlouho vydrží. Počítáme s tím, že svoz 1 x měsíc nebude velké části z vás již brzy stačit. Zejména více početným domácnostem.
Jsme připraveni vám nabídnout další nádoby, pokud o to bude stát.
Prosím, dávejte nám zpětnou vazbu, jak jste spokojeni, co vylepšovat a na co se v celé problematice odpadů více soustředit.
Jak jste již zaznamenali, letošní rok nám přinesl jednu velkou radost. Konečně jsme si vybudovali prostor, kde se můžeme jako
Lhoťáci scházet. Ano, nové komunitní centrum s knihovnou se rozběhlo v plné síle. Děti, dospělí i seniorky zde již pravidelně
cvičí. Zdá se, že už brzy bude každý den nějak využito. Zamluvit si ho můžete třeba na rodinou oslavu, sloužit může i firmám pro
školení. Rezervační systém bude již brzy spuštěn. Tedy, nebojte se a využívejte komunitního centra i vy. Je tu pro vás všechny.
A oslovte třeba náš Hostinec na hřišti, mile rád vám připraví kompletní, a musím říct skvělý, catering. Určitě budete spokojeni.
Děkuji také Květě Šlemínové, která se skvěle zhostila role knihovnice a pilně nabírá nové čtenáře. Od pondělí mění otevírací
dobu, takže můžete přicházet ještě častěji než dosud. Ale také si můžete vybírat knihy přes on-line katalog z domova, nebo si
nastavit příjem aktualit z nového webu knihovny do vašeho emailu. Ať vám nic neunikne.
Inspirativní čtení přeje
Tomáš Drobný, starosta obce
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Komunitní centrum a knihovna - otevření
První akce nového centra v sobotu 2.10.2021 pod názvem Valašsko v Polabí nabídla 12 druhů pálenky, 4 druhy frgálů a další
valašské speciality. K prohlédnutí byla výstava, videoprojekce a zahájen byl provoz nové knihovny obce. Soutěžilo se také v
oblíbené kratochvíli Valachů při sklizni trnek "Hod švestkou do košíků" o tekuté ceny, ve které zvítězil George před Jindrou a
Pásou. Pozvání na slavnostní zahájení přijala Emilie Třísková, bývalá senátorka, zastupitelka Středočeského kraje a Poděbrad, která
vždy podporovala projekty naší obce.
– ZM –
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Přijďte do vaší nově otevřené knihovny i jen tak posedět!!!
Od listopadu každé úterý od 13:00 do 15:00 hod a každý čtvrtek od 16:00 do
18:00 hod Vás srdečně zveme do nově otevřené obecní knihovny v prostorách
Komunitního centra, budova č.p. 82.
Můžete vybírat z téměř 300 knižních titulů ve vlastnictví obce a přes 500 titulů
zapůjčených z výměnného fondu Městské knihovny Kutná Hora. Průběžně knihy
doplňujeme. Koncem listopadu přibydou další knihy, takže bude z čeho vybírat!
K dispozici je veřejná WiFi a připravujeme přístup na PC. Najdete u nás mimo jiné i příjemné prostředí k posezení a trávení
volného času.
Dále pro Vás připravujeme půjčování deskových a jiných her. Pokud máte doma nepoužívané deskové hry, kterých byste
se zbavovali, rádi si je od Vás vezmeme a dáme jim ještě šanci pobavit ostatní.
Přijmeme jakýkoliv podnět k činnosti naší knihovny, doporučení a návrhy na besedy, akce, tvoření apod.
Zároveň jsme zřídili nový web vaší knihovny, kde si můžete nejen přímo objednávat konkrétní knihy, ale zároveň si třeba
nastavit i odběr pravidelných novinek. Aby vám nic neuteklo.
Květa Šlemínová
Obecní knihovna Kostelní Lhota
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Z historie naší obce
Knihovna a kino obce Kostelní Lhota
První knihovnický zákon o veřejných knihovnách obecních z roku 1919 ukládal povinnost zřizovat veřejné knihovny ve všech
politických obcích. V naší Obecné škole byla žákovská knihovna zmiňována již v roce 1887, čítala 183 svazků, zapsáno bylo 127
čtenářů a bylo 1475 výpůjček knih. Ve školním roce 1893–94 to bylo 86 čtenářů a 1698 výpůjček. Ve školním roce 1903-04 má
knihovna 234 svazků a výpůjček z ní bylo 1548.
Obecní kino začalo pravidelně promítat v roce 1950 nejprve v sále restauraci „U Vejtrubů“. V restauraci „U Štajnerů“ (čp. 44)
hráli ochotníci divadlo. Kolem roku 1954 byl tento objekt přeměněn na kino, kde byla také Místní lidová knihovna. V duchu
komunistických idejí byl v roce 1959 přijat nový knihovnický zákon. Svaz mládeže připravil masovou akci nazvanou Fučíkův
odznak, který získal ten, kdo přečetl 11 knih a zhlédl pět filmů (z toho tři sovětské) a před zkušební komisí prokázal, že se v
požadované literatuře orientuje.
Podle zápisu kronikáře Josefa Kuchaře, byla v roce 1985 na žádost knihovníka Jaroslava Langera a kulturní komise provedena
generální oprava knihovny a její rozšíření o jednu místnost, která patřila kinu. Ve fondu knihovny bylo na 700 knih. Ve
spolupráci s knihovnou v Sadské docházelo čtvrtletně k obnově knižního fondu. V roce 1994 byla knihovna přemístěna do
budovy obecního úřadu (čp. 82) místo zrušeného skladu civilní obrany. Čtenáři knihovny byli pak ponejvíce důchodci a děti,
jejichž počet měl sestupnou tendenci až na docházku 2 – 3 čtenářů. Obecní zastupitelstvo proto odsouhlasilo ukončení knihovny
ke konci roku 1998. Část knih byla vrácena do knihovny v Sadské. O dětské knihy se podělily naše školy základní a mateřská.
Zdeněk Martínek, kronikář obce
Kino
s knihovnou
po opravě
r.1973

Knihovna
v kině
r.1985
Knihovnik
Jaroslav Langer

Knihovna
v bývalém OU
čp. 82, r.1998

Poslední zima se starými kotli
Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz
používání kotlů, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu. Jsme rádi, že řada z vás využila dotačních možností v rámci tzv.
kotlíkových dotací.
Pokud jste to ale přeci jen ještě nezvládli, Středočeský kraj uvažuje o dodatečné podpoře.
Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním dotazníku, v kterém uvede své
jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového
zdroje má zájem. Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Jedná se pouze
o průzkum předběžných zájemců o dotaci.
Poskytnutí Vašich kontaktních údajů zaručí, že Vám budou zasílány aktuální informace
k připravované dotační výzvě.
Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu
zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo
výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva životního prostředí pokuta
v desítkách tisíc korun.
Více informací na webu Středočeského kraje.
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Odpadové hospodářství – nové změny
Stát obcím, jakožto původcům odpadu, nařídil, že již v roce 2029 nebude možné směsný komunální odpad skládkovat! A do té
doby bude pravidelně každý rok zdražovat skládkovací poplatek z 800 až na 1.850 Kč. Zároveň nám ale stát stanovil maximání
limit toho, kolik každý z vás může vyprodukovat nevytříděného odpadu (tedy z vašich popelnic + velkého kontejneru na sběrném
dvoře). Letos 200 kg, v roce 2022 už jen 190 a takto to bude každý rok klesat. A když to nesplníme, budeme platit víc. Pro vaši
informaci hranici 200 kg už jsme překonali na začátku podzimu!
Z tohoto důvodu musíme hledat všemožné úspory, abychom se vyhnuli většímu zdražování, než je úplně nutné. Základem je
maximálně třídit a kompostovat. A to nejen trávu a listí, ale také kuchyňský odpad (zbytky zeleniny, ovoce, slupky, plata od
vajíček, sedliny z kávy, čajové sáčky aj..). Pokud se bude tento odpad vyskytovat v popelnicích, nedokážeme to.

Začala distribuce nádob na separovaný odpad
Všechny domácnosti obdrží jednu nádobu na plast a jednu na papír. Každá je o
velikosti 240 l. Nově tak budete mít možnost třídit odpad rovnou z pohodlí
domova.
Poslední termín výdeje proběhne v pondělí 15.11. a to z našeho statku (mezi
obchodem s nábytkem a instalatérskými potřebami Šátek) v čase od 14 do 18
hod.
Svozy budou 30.11. a 30.12.2021. Od nového roku termíny ještě upřesníme.
Prozatím počítáme s frekvencí 1 x měsíc a uvidíme, jak se systém osvědčí.
Očekáváme, že velké části z vás nebude tento interval postačovat. Uvažujeme, že
budeme od nového roku rozdávat pytle, které v mezidobí sami svezeme od vašeho
domova. Pokud takové pytle budou přibývat, přikročíme v průběhu roku na svoz
1x14 dní. Uvidíme.
Stanoviště v obci hodláme v průběhu prosinec až ledna odstranit. Přechodně bude
možné využívat pouze nádoby na sklo. Ostatní komodity budete odnášet na
sběrný dvůr.

Směsný komunální odpad 1 x 14 dní po celý rok
Jak již dlouho avizujeme, obrovský tlak státu na zákaz skládkování a tedy i
výrazné zdražování směsného odpadu nutí obce k mnohým úsporám. Jednou
z nich je nutnost přejít na méně častý svoz černých nádob. Řádně třídící
domácnost by s tím neměla mít problém.
Výjimkou jsou početnější domácnosti, kde se ještě topí uhlím. Zde to může
v mrazivějších měsících dělat problémy. Ve výjimečných případech budeme
jednotlivě každou takovou situaci vyhodnocovat. V případě nutnosti vydáme
známku s tzv. vločkou, která by měla sloužit pouze a jenom na svoz popela
z uhlí. Do konce roku bude takový svoz zdarma. Jak to bude od nového roku
budeme vyhodnocovat až v průběhu zimy.

REUSE centrum obce
pomáhá šetřit odpad
Jsme rádi, že jste si oblíbili naše REUSe
centrum na sběrném dvoře. Snižujeme
tak společně celkovou hmotnost odpadů
z naší obce.
Věci, které už nenajdou upotřebení ve
vaší domácnosti se mohou hodit ještě
někomu dalšímu.
Využívejte možnosti elektronické
rezervace. Přímo z webu naší obce si
můžete věci prohlížet a zamlouvat, aby
vás někdo nepředběhl.
Kostelka pošli to dál, aneb dejme věcem
druhou šanci.

Velkoobjemový odpad
Na sběrném dvoře máme velké
kontejnery na velkoobjemový odpad.
Opravdu neslouží na likvidaci směsného
odpadu z vašich domácností. Nepatří tam
pytle s odpadem, ale pouze velký
odpad, který se nevejde do popelnic.
Ten je nutný rozbít na malé kousky a
rozhodně je třeba kusy dřeva oddělit a
předat obsluze.
Děkujeme, že správně třídíte.
Na obrázku dole vidíte,
co všechno patří do vaší
nové nádoby na plast.
Ano, je to správně.
Nově můžete odkládat
do plastů i sešlapané
plechovky od nápojů –
pivo, energy drinky.
Ale pozor, opravdu jen
od nápojů.
Zbytek už znáte:
-
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Sešlapané PET
lahve,
Nápojové kartony –
džus, mléko,
Tvrdé plasty
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Sbor dobrovolných hasičů
25. září 2021 pořádalo SDH Pňov v areálu Dušana Pavlíčka 21. ročník Posledního sání, kterého se účastnila i naše jednotka
dobrovolných hasičů. Akce se konala po roční pauze, o to více se jednotlivá družstva těšila. V mužské kategorii jich pro požární
útoky bylo registrovaných 18, pouze my jsme závod odběhli s neupravenou požární stříkačkou a obsadili krásné 14. místo.

Začátkem letošního školního roku jsme v hasičské zbrojnici přivítali žáky místní základní školy. Během dopoledne jsme jim
ukázali hasičskou výstroj i výzbroj, povyprávěli jim o své činnosti i zásazích. Děti si mohly vyzkoušet některé kousky hasičského
oblečení, prohlédnout si zásahové vozidlo i udržet proudnici stříkající silný proud vody směr rybník. Doufáme, že se dopoledne
žákům líbilo a uvidíme se s nimi při další akci.

Podobné dopoledne prožily již v červnu děti MŠ Kostelní Lhota a ZŠ Pečky.
Vaši hasiči
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Zprávičky z naší školičky
„Hola, hola, škola volá“ - to není pokřik dětí ze základní školy, ale název divadelního představení, kterým jsme zahájili nový
školní rok v naší mateřince. Přivítali jsme mnoho nových kamarádů, u kterých probíhá velmi dobře adaptace. Seznámili jsme se s
jejich jmény, poznávali jsme i zaměstnance a prostředí školky. Slziček je ale velmi málo. Spíš nás trápí zvýšená nemocnost.
Jako tradičně jsme se společně i s rodiči rozloučili s létem. Letos v pirátském stylu. Děti od pirátů dostaly dalekohledy, pirátské
čepice a poté začaly plnit úkoly zaměřené na motoriku, shazovaly plechovky, lovily ryby a trefovaly se míčem na cíl. Po splnění
úkolů nás čekala cesta na ostrov pokladů, kde děti našly truhlu s pokladem. To bylo radosti!!!! Nakonec jsme si společně opekli
buřty, zatancovali při hudbě a užili si krásné odpoledne.

Předškoláci se také rozloučili s létem na školní zahradě základní školy,
kam nás pozvali žáci a učitelky ZŠ. Všichni jsme si to moc užili. Děti
byly nadšené ze setkání s kamarády ze školy. A protože jsme se shodli,
že to bylo fajn, pozvali jsme v říjnu na oplátku žáky a učitelky školy
k nám na zahradu na „BRAMBORIÁDU“. Děti byly rozděleny do
skupin. Každá skupina dostala za úkol připravit pro ostatní jídlo
z brambor. Vařila se bramboračka na ohni a poté jsme popel využili
k pečení brambor. Pekly se také bramborové placky a jako sladká tečka
na závěr bramborová bábovka. Všechny dobroty se povedly a dětem
moc chutnaly. A abychom si užili i legrace, házelo se bramborou do
ošatky, skákalo v pytli, jezdilo na rudlíku, Děti vyráběly sluníčka
z brambory a přírodnin a na konci vytvořily pomocí bramborových
tiskátek společný podzimní strom.

S pokřikem „Hola, hola škola volá“ pevně věříme, že tento školní rok bude lepší a společně si ho užijeme.
Kolektiv MŠ Kostelní Lhota
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Školní zpravodaj
Letos jsme v naší základní škole v Kostelní Lhotě nezaháleli ani o letních prázdninách. Již podruhé jsme totiž dostali možnost
pořádat ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů letní týdenní kempy. Ty byly opět realizovány pro žáky základních
škol z rozpočtu MŠMT ČR a probíhaly u nás v měsíci červenci ve dvou turnusech. Na kempech s motivačními názvy Filmové léto
a Výpravy za poznáním jsme společně zažili spoustu zábavy a dobrodružství.

Po slavnostním zahájení školního roku 2021/22 a přivítání deseti nových
prvňáčků, které letos opět proběhlo za přítomnosti pana starosty v místním
kostele, jsme v pátek 3. září uspořádali celodenní projektový den, zaměřený
na nové školní téma "MY ZOO". Projekt je celoroční a je svým motivačním
a vzdělávacím obsahem zaměřen především na posílení přátelských vztahů,
spolupráci ve skupině a vzájemnou pomoc. Opět jsme také v září otevřeli svou
školní bránu dětem a učitelkám z místní mateřské školky, abychom se společně
s nimi sportovně a se ctí rozloučili s létem. Na žáky a jejich malé parťáky
čekaly úkoly plné chutí, pozorování, vyrábění, sportování a soustředění. Týmy
navštívily hned několik školních pavilónů, které se v letošním roce věnovaly
tematice ZOO.

Náš veliký dík patří místnímu spolku dobrovolných hasičů a také policistům ze školního policejního střediska v Sadské, kteří si
pro žáky naší školy připravili zážitkové vzdělávací programy. Děti se díky nim mohly seznámit s povinnou výbavou hasičů,
vyzkoušet si zásahové vozidlo i akční simulovaný zásah. Policisté nám vysvětlili a předvedli praktický výcvik svých nových
členů, ukázali dětem policejní výbavu a umožnili jim vyzkoušet si míření policejní zbraní a snímání otisků nohou a rukou. Velmi
poučná byla také beseda na téma bezpečného chování.
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Pokud nám to počasí umožňuje, snažíme se čas trávit studiem venku. Hodiny v přírodě a o přírodě věnujeme práci na školním
pozemku, učíme se v lese i u rybníku. V průběhu celého roku plní děti úkoly spojené se zodpovědným a šetrným chováním k
životnímu prostředí, učí se řešit reálné problémy, obhajovat své názory a prožít radost ze své práce. Paní učitelka s třídou
prvňáčků přivítala podzim projektem „Jablíčkový den“, při kterém přišly děti oblečené v barvách podzimního ovoce a zkoumaly
jablíčka ze všech stran a napříč všemi vyučovacími předměty. Učily se básničky a dávaly si hádanky o jablíčkách, počítaly s
jablíčky, vyrobily si křížaly, daly naklíčit jadérka a učinily pokus s nastrouhaným jablkem a citrónovou šťávou. Nechyběly ani
písničky o jablíčkách s pohybovým doprovodem a jablečná svačinka.

V pátek 15. října jsme přijali pozvání na oplátku my s našimi žáky do místní mateřské školy, abychom si užili podzimní
bramboriádu. Děti společně připravily bramborový oběd a zasoutěžily si bramborové disciplíny. Paní ředitelce i učitelkám ze
školky patří náš veliký dík za krásné dopoledne.

Ve čtvrtek 4. listopadu proběhl tradiční halloweenský rej
strašidel s následným přespáním dětí v budově školy. Součástí
akce byl také další ročník soutěže Lhotecká dýně. Výsledky
soutěže budou zveřejněny na webových stránkách.
Dalšími každoročními akcemi, které v naší škole pořádáme,
jsou Čarodějný den, Vánoční zpívání a jarmark a také tradiční
Vyvážení páťáků se slavnostním ukončením školního roku.
Podrobnější informace o naší škole i akcích, které pořádáme,
doplněné o fotografie najdete také na internetových stránkách
školy: www.zskostelnilhota.cz.
Za kolektiv ZŠ Kostelní Lhota
Mgr. Hana Čermáková, ředitelka školy
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Vítání občánků
V neobvyklou dobu i netradičně venku u rybníku Peklo (kvůli protivirovým opatřením) se konalo dne 20.6.2021 vítání našich
nových dětí starostou obce. Pozváno bylo pět chlapců a tři děvčata s rodinami.

***********************************************************************************************************

Opustili nás

Narodili se
Od 1. 5. do 31. 10. 2021 se v naší obci narodili tito noví občánci:
Plaček Martin
Peterková Ester
Malý Vilém

Ve stejném období nás navždy opustili
tito spoluobčané:
Kvízová Otilie
Drobná Anna
Krčilová Vlasta
Renčínová Alena
Mašinda Miroslav
Oldřich Bydžovský
Marie Vrbová

Naši jubilanti
Od minulého vydání oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
Červen
Červenec
Srpen

Kuchař Antonín
Češková Anna
Němeček Václav
Kolandová Vlasta
Bacílek Ota

Září

Kopřivová Ludmila
Cabrnoch Václav

Všem srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!

Lhotský zpravodaj – vydává zastupitelstvo obce Kostelní Lhota; Kostelní Lhota 6, Sadská 289 12.
Redakce – Drobný, Martínek, Palečková, email: ou@kostelni-lhota.cz

Stránka - 10 -

Změny v programu
Svatomartinských hodů
Již tuto sobotu se můžete opět po dvou letech těšit
na Svatomartinské hody v Kostelní Lhotě.
Vzhledem ke zhoršující se situaci s covidem jsme se s
přípravným týmem rozhodli letos vynechat velký vyhřívaný
stan. Zároveň tím rušíme i soutěž o slanou pochutinu. Ale
nebojte, děláme vše proto, aby vám bylo teplo.
Cena snížena na 50 Kč - zahrnuje skleničku na víno.
Co vás čeká:
Začínáme již v 13:11.
Bohatá nabídka letošních vín nejen z Kutné Hory. Unikátní
možnost ochutnávky vína ze Sadské !

Kde byste neměli chybět
13. listopadu Svatomartinské hody
Další ročník této oblíbené akce se
uskuteční od 13:11 hod. u rybníka Peklo.
Více informací najdete v levém panelu.
27. listopadu Rozsvěcení vánočního stromu
Přijďte zahájit advent rozsvěcením
obecního vánočního stromu před naším
kostelem. Jako každý rok se můžete od
16:30 těšit na program před kostelem.
K prodeji budou adventní výrobky škol.
Připraven bude tradičně i dřevěný
„perníkový“ betlém, teplý svařáček a další
občerstvení.
5. prosince

Svatomikulášská procházka
Vzhledem ke covidové situaci letos opět
nebude možné uspořádat nadílku
v kostele. Stejně jako loni projde Mikuláš
s čerty obcí. Dárečky pro děti budou
mezitím čekat u nich doma. Pro všechny
ovšem tentokrát zajistíme pojízdné
čertovsky dobré občerstvení.

19. prosince

Loutkové divadlo pro děti
V předvánočním čase se jako vždy můžete
těšit na nedělní divadelní představení.
A pozor, od 10h bude tentokrát již v
novém komunitním centru!

5. března

Lhotský masopust a masopustní zábava

Cimbalová muzika z Valašska zahraje od 15 hod.
Svatomartinská husa i kachna a další výjimečné pochutiny z
našeho hostince -- POZOR - konzumace nakonec nebude v
komunitku, ale přímo v hostinci. Vzhledem k velkému
množství objednávek a omezenému místu v hostinci počítejte
s čekáním. Případně si jídlo vezměte domů.
Čerstvě pražená káva Křižka.
Prohlídka nové učebny ve škole v čase 17 - 19 hod. - pouze s
respirátorem !
Stánky o občerstvením, pochoutky z lhotské udírny apod.
Tak přijďte.. :)

Cvičení pro dospělé i děti v komunitku
Od pondělí 3. listopadu 2021 máte možnost si zacvičit v našem
novém komunitním centru. Připraveno je cvičení pro děti i
dospělé, tak neváhejte a zapojte se!
Pondělí - Aerobic + Body form
18:00 děti
19:00 dospělí
Úterý - Pohybové aktivity
19:00 - chlapci i děvčata od 6. let
Středa - Pilates
19:00 dospělí
Cena:
Děti 50 Kč/lekce
Dospělí 800 KČ permanentka na 10 lekcí nebo 100 Kč/lekce
Všechny lekce je možné v rámci permanentky kombinovat.
Podrobné informace v přílohách u aktuality na webu obce.
Tak hurá do toho...!
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Sportovní klub
Zpráva z volejbalu
S příchodem školního roku jsme tradičně začali trénovat na antukových kurtech v Kostelní Lhotě. Děti trénují ve dvou věkových
kategoriích. V přípravce od první do páté třídy trénujeme základní herní dovednosti formou hry. Učíme se chytat balon, základní
odbití obouruč vrchem, závodíme a hrajeme přehazovanou přes síť. Ve starší kategorii zdokonalujeme odbití vrchem, spodem,
správnou techniku útočného úderu, podání a učíme se techniku smečařského kroku, který je pro děti velkým oříškem. Vrcholem
byl 26.9.2021 druhý turnaj letošního roku nazvaný Volleyball cup 2021, kdy děti změřily síly mezi sebou v losovaných
Roman
Finkherní
a Jirka
Mácha touhu
dvojicích. Hrálo se ve třech kategoriích a herní úroveň byla na vysoké úrovni. Turnaj nepostrádal
kvalitu,
nasazení,
po vítězství a někdy i malé slzy z prohry, které ke sportu také patří. Od konce října trénujeme v tělocvičně v naší Základní škole
a jsme rádi, že volejbal může pokračovat i v zimě.
Lenka Greplová

Výročí 100 let sportu
V sobotu 14.8.2021 dopoledne byla sehrána utkání fotbalové mládeže. Odpoledne byl předzápas dorostu s Radimí (3:1) a pak
hlavní utkání sparťanského SIGI TEAMu s naším mužstvem, které prohráváme 4:5. Čestný výkop provedl náš „sparťan“
Houdek – bývalý hráč Sparty Praha. V průběhu dne byly k vidění ukázky volejbalu a nohejbalu a také výstava o historii sportu
v obci. Připraven byl i doprovodný program pro děti a bohatá nabídka občerstvení. Večer se konala pouťová zábava s kapelou
BONTON BAND, se kterou si zazpíval také fotbalový rozhodčí Pavlín Jirků.
-ZM-
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