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INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané, v dnešní informaci bych chtěl pohovořit o 
narůstajících problémech splaškové kanalizace. Jelikož je kapa-
cita čistírny odpadních vod (ČOV) v Nových Dvorech již nedo-
stačující a technické vybavení je na hranici životnosti, rozhod-
li se zastupitelé obou obcí požádat o dotaci na intenzifi kaci 
ČOV (rozšíření ČOV a výměna technolog. zařízení). Doposud 
ale nevíme, zda budeme v žádosti úspěšní, a proto se obě obce 
na žádost provozovatelské fi rmy STAVOKOMPLET rozhod-
ly sestavit pracovní skupinu, která se zabývá vyhledáváním a 
odstraňováním nedostatků, které ještě celou situaci zhoršují. 
První prohlídka se zabývala kontrolou zachytávání tuků v provo-
zovnách s vývařovnami (restaurace, MŠ, ZŠ) v tzv. lapolech. 
Byly zde zjištěny závady, na jejichž odstranění jsme se dohodli s 
provozovateli. Horší a velmi vážná je situace s odvodem dešťové 
vody – „dešťáky“, které nesmí být do splaškové kanalizace napo-
jeny! Pracovní skupina postupně kontroluje celou obec a v přípa-
dě zjištěného napojení „dešťáků“ do splaškové kanalizace, majite-
le rodinného domu písemně vyrozumí a požádá o okamžité zjed-
nání nápravy. Jestliže prší delší dobu a nebo přijde-li přívalový 
déšť, šachty se velmi rychle naplní vodou a dojde ke „kolapsu“ 
jednotlivých větví kanalizace a následně celého systému. Žádáme 
tímto všechny občany, kteří mají neoprávněně napojenou dešťo-
vou vodu, aby nečekali na kontrolu a zjednali nápravu, neboť tak 
budou muset stejně učinit. Je třeba si uvědomit, že čím více splaš-
ků do čističky nateče, tím více se spotřebuje energie na jejich 
likvidaci a pochopitelně tuto energii potom zaplatíme všichni.
Dále Vás chci informovat o situaci s dostavbou – II. etapou 
chodníku na státní silnici. V těchto dnech jsme obdrželi zprávu, 
že jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci, a tak v měsících červenec 
– září dobudujeme zbývající chodník. Bohužel nám byla dotace 
o 1mil. krácena a tak chodník ke Mlýnu, který byl vyprojekto-

Vážení spoluobčané,
tímto krátkým článkem Vám 
chci sdělit, co mne v našich 
obcích mrzí.
� mrzí mne nepořádek 
kolem sběrných kontejne-
rů. Není přece problém odpad 
třídit, není přece problém pet 
lahve zmačkat, není přece 
problém kartonové krabice od 
nápojů a papírové krabice upra-
vit tak, aby zabraly co nejmé-
ně místa. Chovat se tak, aby se 
do sběrných kontejnerů umístil 
nejenom můj odpad, ale i ostat-
ních spoluobčanů.

� mrzí mne, že dokážeme 
své zahrádky nádherně upravit, 
ale co je na veřejném prostran-
ství před vrátky, to už mnohé 
z nás nezajímá. Když si každý 
ten kousek kolem domku upra-
víme, bude pohled na naše 
obce jenom krásnější.  Já vím, 
není to nikoho povinnost, je to 
jen na dobré vůli občanů.
Děkuji všem, kdo měli trpěli-
vost si toto mé sdělení přečíst 
až do konce.   

Z. Vedralová,
členka zastupitelstva obce

ván, nebude v letošním roce realizován. Přišlo nám také několik 
připomínek od Vás, občanů, že v částech u křižovatky na Třebe-
šice a u Kostinců neukáznění řidiči podjíždějí odbočující vozi-
dla a rozjíždějí pás mezi chodníkem a silnicí (pozn. majitelem 
je ŘSD) a v některých případech vjedou až na chodník. Mnoho-
krát jsem tuto situaci projednával s pracovníkem ŘSD p. Vese-
lým, který mi slibuje v těchto místech osazení plastovými patní-
ky, ale bohužel zatím bezvýsledně. 
Ještě se chci stručně zmínit o nově vybudované místní komu-
nikaci ke hřbitovu. Na tuto komunikaci ještě naváže oprava 
cesty do polí směrem ke krechtu, aby se co nejvíce zamezilo 
znečišťování této nové komunikace. 

� Komunikace ke hřbitovu

SLOVO ZASTUPITELE

Protože máme za dveřmi prázdniny, tak bych Vám, kteří plánu-
jete dovolenou, ale i Vám ostatním, popřál hodně sluníčka, 
pohody a hlavně odpočinek.              Jiří Volenec, starosta obce  

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obecní úřad Církvice provede ve dnech 18.-23.7. 2011 

Žádáme občany, aby ve stanoveném termínu dopravili nebezpečný 
odpad na vyhrazené místo ve dvoře obecního úřadu.

MEZI NEBEZPEČNÝ ODPAD PATŘÍ: použité obaly, zbytky barev a 
rozpouštědel, autobaterie, veškeré druhy pryže (kromě pneumatik), 
dále veškerý elektroodpad (kompletní) – televizory, výpočetní technika, 
rozhlasové přijímače, lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, 
trouby, vysavače, fény, …

MEZI NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ: všechny druhy plastu včetně 
igelitu a veškerý velkoobjemový odpad jako křesla, židle, pohovky, 
matrace, …

 Po St  7:00 – 16:30 Út Čt  7:00 – 15:00
 Pá  7:00 – 12:00 So  8:00 – 11:00
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Zastupitelstvo obce schválilo pro své 
volební období tzv. Akční plán inves-
tic. Jedná se o soupis investičních akcí, 

které má obec v plánu realizovat v době 
od letošního roku do roku 2014. Je 
nutné zdůraznit, že toto je jen plán, že 

bude velmi záležet na tom, jaké příjmy 
bude obec mít a jaké dotace bude možné 
získat. (Akční plán investic) 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Předpokládané náklady 
projektového záměru

Předpokládaný 
termín realizace

Stav připravenosti

PD SP vlastnictví

CHODNÍKY
Chodník podél silnice I/38 včetně osvětlení II. etapa 2,5 mil. Kč 2011 ANO ANO Obec
Chodník podél silnice I/38 včetně osvětlení, aut. Zastávky ke Štefcům III. etapa 2 mil. Kč 2012 – 2014 NE NE Obec
Chodník v Jakubě od „Práškárny“ směrem na Nové Dvory včetně osvětlení 2,5 mil. Kč 2012 - 2014 NE NE Obec
Chodník podél fotbalového hřiště 1,5mil. Kč 2013 – 2014 ANO NE Obec
KOMUNIKACE
Rekonstrukce komunikace Ke Hřbitovu 1,5 mil. Kč 2011 ANO ANO Obec
Rekonstrukce cesty Do luk včetně osvětlení 1,5 mil. Kč 2012 NE NE Obec
Rekonstrukce – odvodnění komunikace K Utopenci 500 tis. Kč 2012 – 2013 NE NE Obec
Rekonstrukce komunikace Na Řehačce včetně osvětlení 2,5 mil. Kč 2012 – 2014 ANO ANO Obec
Komunikace ke dvoru v Netřebi 1,5 mil. Kč 2013 – 2014 NE NE Obec
Obecní cesta pod hřištěm 1 mil. Kč 2013 – 2014 NE NE Obec
Obecní cesta ke Stojánkům v Netřebi 500 tis. Kč 2013 – 2014 NE NE Obec
SPORT
Sportoviště Jakub      II. etapa – Víceúčelové hřiště 13 mil. Kč 2012 ANO ANO Obec
Sportoviště Jakub    III. etapa - Kabiny 6 mil. Kč 2012 – 2013 ANO NE (Ú.R.) Obec
Sportoviště Jakub    IV. etapa – Příjezdová komunikace a parkoviště 3,5 mil. Kč 2012 – 2013 ANO NE (Ú.R.) Obec
Vybudování dětského hřiště 0,5 mil. Kč 2012 – 2014 NE NE Obec 
KULTURA
Zhotovení nového ústředního topení na sále Kulturního domu 750 tis. Kč 2012 ANO ANO Obec
DOPRAVA
Rekonstrukce autobusové zastávky - Jakub 100 tis. Kč 2012 NE NE Obec
PROTIPOVODŇO-VÁ OPATŘENÍ
Protipovodňové opatření nad Splavem 2 mil. Kč 2011 – 2014 NE NE Obec
ZELEŇ
Revitalizace návsí 2014 ANO NE Obec
INVESTICE V RÁMCI DSO CÍRKVICE A NOVÉ DVORY - KLEJNARKA

Intenzifikace ČOV v Nových Dvorech 16 mil. Kč 2011 – 2012 ANO ANO
Církvice, 

Nové Dvory

AKČNÍ PLÁN INVESTIC

16.4. 2011 jsme se sešli na první tvořivé dílničce. Velká chuť něco 
hezkého si vyrobit  z pedigu, či ubrouskovou technikou vyzdobit 
květináče s jarními motivy provázela i báječná nálada. Techniku 
práce z pedigem nám předvedly ženy z klubu seniorů z Nových 
Dvorů paní Slávka Tyrkasová a její kamarádka. Protože šikovné 
maminky mají i šikovné děti, také pro ně jsme připravili zábavné 

V sobotu 14.5.2011 se konalo v sále Kulturního domu v Círk-
vici Setkání seniorů. Této tradiční akce se zúčastnilo přes 60 
místních starších občanů. Na programu bylo vystoupení dětí z 
mateřské školy, mažoretky a na závěr zatančily břišní tanečnice 
z Kutné Hory. Celé odpoledne hrála k tanci a poslechu hudba 
pana Kruliše. Známé melodie hrané na harmoniku navodily tu 
správnou atmosféru. Díky štědrým sponzorům bylo připraveno 
malé pohoštění a připíjelo se šumivým vínem. Nezbývá, než si 
přát aby tato kulturní akce v naší obci nezanikla. 

Jarní tvořivá dílnička

tvoření. Všichni vyráběli doplňky pro velikonoční výzdobu a to, 
že si každý pyšně nesl domů vlastní výtvor, dalo podnět k pokra-
čování tvořivé dílničky. Nápadů máme dostatek, zájemců o tvoře-
ní také. Připravujeme malování na hedvábí, prostírání, korálková-
ní, malování na trička, zopakovat můžeme i pedig a ubrousky zase 
na jiné téma. Takže šikulky a šikulkové, užijte si krásné léto a těší-
me se na podzimní tvořivou dílničku.         G.Vondrysová   

Setkání seniorů
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V obci máme za sebou další slavnostní vítání nových občánků. 
Tentokráte byly středem pozornosti dvě děti, konkrétně Tereza 
Holcová a Kryštof Pál. V zasedací místnosti obecního úřadu 
byla kromě rodičů, příbuzných a zástupců obce přítomna také 

paní učitelka Uhlířová s dětmi ze základní školy, které si společ-
ně připravily pásmo písniček a básniček. Po jejich vystoupení 
se uskutečnil zápis do kroniky a nechybělo ani předání darů či 
zhotovení upomínkových fotografi í. 

SPOZ - naši jubilanti

V pátek 1.dubna se v naší 
knihovně konala tradiční, již 
sedmá Andersenova noc. Tato 
celorepubliková akce, která má 
za svůj cíl probudit v dětech 
zájem o čtení a literaturu vůbec, 
byla letos věnována spisovate-
li Václavu Čtvrtkovi. Vyprávě-
ní o tomto umělci a hlavně jeho 
tvorbě, které si připravila naše 
knihovnice paní Kolářová, bylo 
pro děti velice poutavé. Kdo 
by neznal Rumcajse, Manku a 
Cipíska, vílu Amálku, Makovou 
panenku a motýla Emanuela, 
vodníka Čepečka nebo Kebu-
le, formana Šejtročka, hajného 
Robátka a jelena Větrníka nebo 
Křemílka a Vochomůrku a jiné 
další postavy a jejich příběhy. 

V měsících duben, květen a červen oslavi-
li svá životní jubilea tito občané: Jarosla-
va Krulišová, Jindřich Nápravník, Marie 

Skřivánková, Jaroslava Kovaříková, Jaro-
slava Süsserová, Vladimír Kučera, Anna 
Faltysová, Jaroslava Šedivá, Marie Žítko-

vá a Drahomíra Spurná. Všem oslaven-
cům přejeme hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti.   

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  11.6. 2011

ANDRSENOVA NOC
     Pro všechny malé noční spáče 
jsme zorganizovali celonoční 
skupinovou soutěž. Ta začala 
kvízem s otázkami ze zmíněné-
ho vyprávění. Pak přišlo na řadu 
trochu dovednosti - dětmi oblí-
bené opékání buřtíků. Po nasy-
cení všech 26 dětských hlado-
vých krčků jsme pokračova-
li v soutěži na sále v kulturním 
domě. Pro děti byly připraveny 
vědomostní, sportovní, postře-

hové, rychlostní a zábavné 
soutěže, při kterých se všechny 
patřičně vydováděly. Ani noční 
procházka obcí a malá straši-
delná cesta parkem děti moc 
neunavila, protože dostat je 
do připravených provizorních 
pelíšků nebylo vůbec jednodu-
ché. Klid nastal až v pozdních 
nočních hodinách. Po chvil-
ce „poklidného spánku“ už na 
nás čekalo pouze vyhodnocení 

soutěže a ocenění všech zúčast-
něných. 
Při příležitosti konání Anderse-
novy noci zaslal ministr školství 
a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš 
všem dětem pozdrav, kterým 
jsme se rozloučili: „Přeji Vám, 
aby se knihy staly Vašimi dobrý-
mi přáteli, čtení Vám přinášelo 
radost, poučení i nové zážitky a 
provázelo Vás po celý život.“      
    Marie Procházková
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Od minulého čísla neuplynula dlouhá doba, ale ve škole proběhlo 
období nabité událostmi.
Uskutečnilo se několik kulturních i sportovních akcí, exkurzí a 
zvládli jsme i školní výlet.
Některé akce se odehrály přímo v budově školy v nové víceúče-
lové učebně. Na hudební pořady a kabaret se k nám přišly podí-
vat i děti z MŠ. Žáci 5.ročníku si vyjeli až do daleké Číny, i když 
jen prostřednictvím pořadu uvedeného v Tylově divadle. Třeťáci 
navštívili jarní výstavu v zahradnictví Starkl, školní družina využi-
la pozvání na Den otevřených dveří HZS z Kutné Hory. Všich-
ni žáci se byli v rámci ekologické výchovy podívat na skládce 
Hejdof, kam se vozí netříděný odpad. 
Naší největší akcí v roce jsou vždy tradiční oslavy Velikonoc s 
besídkou „Vítání jara“, výstavou a večerní Pomlázkovou zába-
vou. Letos jsme byli docela smutní, protože zájem o tuto akci byl 
velmi malý. Mrzelo nás, že několikaměsíční příprava programu 
i výstavy měla tak slabý ohlas. Protože však chceme tyto tradi-
ce dále udržovat a rozvíjet, zvažujeme, že je v příštím roce bude-
me muset obměnit, případně Pomlázkovou zábavu zrušit. Snaží-
me se pozvednout kulturní život v obci nejen pro naše děti a jejich 
rodiče, ale i pro ostatní občany. Nechce se nám věřit, že se kultur-
nost  přesouvá jen k zahradnímu grilování a televizi. Proto uvítá-
me i Vaše názory a podnětné návrhy na změny. 
Naše žáky se snažíme vést i ke sportu. Ze Žehušického poháru v 
lehké atletice přivezli naši sportovci Jirka Čuchal, Bohouš Kleč-
ka a Martin Vocl stříbrné a bronzové medaile a štafeta diplom. 
Čtvrťáci absolvovali výuku dopravní výchovy a po splnění testů 
a jízd na dopravním hřišti v Kutné Hoře dostali průkazky cyklis-
ty. Skupiny aerobicu pod vedením J.Kavkové a mažoretek, které 
vede P.Škvorová, vystoupily se svými sestavami na plesech a 
zúčastnily se i soutěže. Za jejich přípravu si zaslouží poděkování a 
uznání obě cvičitelky.
Velmi zdařilou akcí byla exkurze do svíčkárny v Šestajovicích, 
kde se děti dozvěděly zajímavosti o výrobě svíček. Každý si mohl 
jednu svíčku vlastnoručně vyzdobit. K tomu děti mohly pozoro-
vat, jak se míchá hojivý balzám a opět si každý zkusil naplnit 
jím malovanou krabičku, kterou si pak mohl vzít domů spolu se 
sáčkem koupelové soli. Po této ukázce jsme obdivovali na dvoře 
ve výbězích plno hospodářských zvířat s mláďaty. Cestou domů 
jsme se stavili na zámku v Radimi. Z žáků 1.,2.a 3. ročníku se 
v dobovém oblečení stali mušketýři, kteří hájili se zbraní v ruce 
své dvorní dámy i s princeznami a královským párem a procvi-
čovali si dvorní etiketu. Čtvrťáky pak provázel zámecký pán a 
páťáky zámecká paní. Ukázali jim, jak se žilo v dávných dobách 
a porovnávali to se současností. Protože nám celý den přálo krás-
né počasí, neměl tento výlet žádnou chybu. 

Nezapomenutelný zážitek však měli účastníci družinového výle-
tu ke Dni dětí do Českého muzea střibra v Kutné Hoře na Hrád-
ku. Zahráli si tam na archeology a vraceli se domů. Při vystu-
pování z autobusu je dostihla bouřka, a i když se rychle scho-
vali do čekárny, byli stejně v okamžení jako vodníci. Protože 
déšť neustával, dojeli pro ně pan Vraný a paní Pikhartová s paní 
Müllerovou auty. Když jsme pak ty naše vodníky sušili, zjisti-
li jsme, že máme potopu i ve škole. Proud vody natekl do átria, 
ze kterého se stalo za chvíli akvárium a z něj se voda valila po 
chodbách. Díky paní A. Novákové, Müllerové, panu Feierfeilovi 
i několika dětem se podařilo vodu odčerpávat a nasměrovat ven 
tak, že se nedostala do tříd. 
Stejná situace se však opakovala po týdnu, kdy školu zachraňo-
valy maminky třeťáků, které tu byly na třídní schůzce. Nyní už 
je na střeše díky panu starostovi delší svodová trubka, která by 
měla odvádět většinu vody na terasu. Doufejme, že se nám tako-
véto chvíle už budou vyhýbat.          
Na bezpečné prázdniny připravila děti beseda s policií ČR.
V závěru roku jsme absolvovali ještě exkurzi na Pražský hrad 
a pobyt ve stanové základně v Chedrbí. Obou akcí se zúčastnili 
jen žáci 4. a 5.ročníku. Na všechny pak čekalo vystoupení našich 
ochotníků s pohádkou Utopený  hastrman, dopravní den a škol-
ní akademie.
Na ní děti předvedly vlastní program. V rámci této akce jsme 
popasovali naše prvňáčky  na čtenáře. Úplným závěrem bylo 
poslední rozloučení s žáky 5.ročníku a pak hurá na prázdniny! 
www.zscirkvice.webnode.com                                                             

Mgr. L.Kvízová 

ŠKOLNÍ ZPRÁVY

� Neseme líto � Hledači fosílií

� Zdobení svíček
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Blíží se konec školního roku a s ním i rozloučení s třinácti před-
školáčky, kteří letos opustí naší mateřskou školu. Rozloučení 
se uskuteční 24.6.2011 v 9.00. Děti předvedou  aspoň část toho, 
co se za celý rok naučily. Letos byly děti opravdu šikovné, a tak 
byla radost s nimi pracovat. O tom, že jsme nezaháleli se rodi-
če mohli přesvědčit v šatně na nástěnkách, kde se každý týden 
střídaly nové výkresy a výtvory dětí. Děti se naučily spoustu 
nových básniček, písní a tanečků , některé z nich vám předved-
ly na besídce ke Dni matek, za kterou jim náleží veliká pochva-
la. Se zkrácenou verzí této besídky vystoupily i na setkání 
důchodců v kulturním domě.
Aby se dětem v mateřské škole líbilo a abychom jim pobyt 
zpestřili, vymýšlíme stále nové činnosti, a tak jsme letos kromě 
akcí, které se každoročně opakují, ať je to besídka k Vánocům, 
karneval, otvírání a zavírání zahrady, besídka ke dni matek, 
olympiáda….. uskutečnili i dvě akce nové.
První byla tvořivá dílna pro rodiče a děti. Úkolem bylo sesta-
vit obrázek z těstovin s jarní tématikou. Chtěli jsme rodiče i 
děti překvapit, a tak jsme s p.učitelkou Dymákovou  přichysta-
ly malé pohoštění. Příjemně nás překvapilo, že tak smýšlely i 
některé maminky,
a tak bych tímto chtěla ještě jednou poděkovat mamince Fojtí-
kově, která upekla dobré řezy 
a mamince Feierfeilové za brambůrky, křupky a bonbóny-jen 
se po nich zaprášilo. Strávili jsme příjemné odpoledne a úžas-
né byly i zhotovené obrázky, co obrázek to originál. Tvoři-
vou dílnu bychom chtěli udělat zase na podzim, ale téma zatím 
nebudeme prozrazovat.
Druhou novou akcí bylo navázání spolupráce s mateřskou 
školou Hlízov, kam jsme byli
pozváni na návštěvu. Jeli jsme vlakem, což byl pro některé děti 
nový zážitek a strávili jsme hezké dopoledne na krásné zahradě 
mateřské školy. Děti si našly nové kamarády, moc se jim tam 
líbilo a se slibem, že zase přijedeme jsme odjížděli domů. Pani 

ředitelka Uhlířová nás pozvala na „Indiánský den“, který bude 
poslední týden v červnu a tak děti dostaly za úkol přichystat si 
oblečení.
Třetí novou akcí, která nás čeká ještě do konce školního roku je 

hledání pokladu. 
Snažili jsme se chodit hodně na 
vycházky, byly jsme u rybníka 
Vrabcov, Utopenec, poznávali 
naši vesnici, jeli jsme se podí-
vat na jarní výstavu květin do 
zahradnického centra „Star-
kl“ a „Hortis“, došli jsme si do 
nově otevřeného stánku vedle 
motorestu Vosrkráč koupit 
zmrzlinu a tak bychom mohli 
jmenovat další a další. Měli 
jsme naplánovaný i výlet na 
den otevřených dveří k hasi-
čům do Kutné Hory, ale pro 
nepříznivé počasí se neusku-
tečnil. Zúčastnili jsme se diva-
delního  představení v Tylově 
divadle v Kutné Hoře. Diva-
dlo jezdí i k nám do mateřské 
školy a na vhodná představení 
chodíme i do základní školy. 
Na školní výlet jsme letos jeli 
do Pardubic. Nejdříve jsme 
si prohlédli expozici hraček a 
zvířat v Pardubickém zámku a 
potom jsme jeli na Kunětickou 
horu, kde nás čekala pohádka 
O čertově věži. Ještě nás čeká 
vycházka k rybníku „Ovčáry“ 

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘINKY
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Soutěže mladých hasičů
V sobotu 16.4.2011 se mladí hasiči zúčastnili závodu požárnic-
ké všestrannosti okresní hry Plamen. Závod uspořádali hasiči z 
Kácova v prostoru chatové rekreační oblasti. Pětičlenné hlíd-
ky musely absolvovat 3 km okruh, na kterém postupně plnily 
jednotlivé disciplíny: střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, překo-
návání překážky pomocí lana, zdravovědu, znalosti z požár-
ní ochrany, znalosti o hašení hasicími přístroji, topografi cké 
značky, orientaci na mapě a práci s buzolou. V kategorii mlad-
ších hasičů vybojovali naši 4. místo. Starší hasiči postavili na 
start dvě hlídky. První vybojovala též 4. místo a druhá hlídka si 
doběhla pro 6. místo.
V sobotu 30.4.2011 uspořádalo naše SDH v Jakubě na hasič-
ském cvičišti přípravné tréninkové závody v požárním útoku 
CTIF. Tento závod je pro děti vždy nejtěžším. Snad i proto, že v 
něm nikdo po celou dobu nesmí promluvit. Naše dvě hlídky dětí 
v tomto závodě obsadily ve své kategorii  2.místa. 
V sobotu 14.5.2011 se konalo opět v Kácově poslední kolo dětské 
hry Plamen 2010-2011, kdy se 
započítávají průběžná umístě-
ní ze všech kol daného roční-
ku. Na programu byl PÚ CTIF 
a královská disciplina – požár-
ní útok. Naše družstva mlad-
ších i starších hasičů se velice 
snažila a také se jim obě disci-
pliny opravdu povedly, ale 
celková čtvrtá místa – bram-
borové medaile – pro ně byla 
velkým zklamáním, i když od 
nás  – vedoucích, za tato  umís-
tění dostali velkou pochvalu. 
Děti, které po celý ročník 
reprezentovaly SDH Církvice:
Mladší hasiči: N. Vondrysová, 
A. Nápravníková, N. Vomáč-
ková, B. Hehlová, E. Vraná, K. 
Klečka, J. Laštovka, D. Švajcr, 
L. Hehl
Starší hasiči: L. Černohlávko-
vá, P. Jandáková, A. Kosinová, 
N. Nevolová, M. Procházková, 
D. Holec, B. Klečka, T. Lanc.

Tomáš Valenta

a více už toho v letošním roce nestihneme - škoda, uteklo to 
moc rychle.
Jako první mateřská škola v okrese byly naše děti vyfotogra-
fovány do Kutnohorského deníku. Děkujeme rodičům Dole-
žalovým, Koblischkovým a Laštovkovým, kteří upravili druhé 
pískoviště na zahradě mateřské školy a děti se tak nemusí tísnit 
na jednom a je dodržena i jejich bezpečnost. Mladší děti nebo-
ří stavby starším dětem a naopak, děti jsou spokojené a to je 
nejdůležitější.
K zápisu do MŠ na příští školní rok přišlo 21 rodičů se svými 
dětmi. Z tohoto počtu p. ředitelka přijala 17 dětí - 4děti, které 
nebyly přijaty nejsou místní. Kapacita MŠ bohužel neumožňuje 
vyhovět všem zájemcům o místo v MŠ. V tomto roce jsme měli 
zapsaných 52 dětí, pro příští školní rok  je jich zapsaných 55.
Co si přát závěrem - budoucím školáčkům hodně úspěchů ve 
škole i v životě a dětem co přijdou poprvé do mateřské školy 
přejeme, aby se jim tady líbilo a byly tu  spokojené. 

Alena Kosticová

SDH CÍRKVICE
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Čtrnáctiletý Jirka Lietavec 
je členem atletického oddílu 
AC Čáslav, kde se od podzi-
mu loňského roku připravu-
je ve skupině bývalé vyni-
kající reprezentační atlet-
ky, rekordmanky a mistry-
ně Československa v dlou-
hých bězích a v současné 
době úspěšné trenérky - Jany 
Červenkové. V první polovi-
ně roku 2011 se dočkal zatím 
největších úspěchů své krát-
ké sportovní kariéry. Letoš-
ní sezónu zahájil krajský-
mi přebory starších žáků v 
hale, které se uskutečnily v 
lednu v nafukovací hale v 
Praze na Strahově, kde i přes 
nepovedený výkon obsadil 2. 
místo v běhu na 800m v čase 
2:30,23 min. Svůj výkon v 
dalších halových závodech 
vylepšil na čas 2:18,51 min., 
čímž se kvalifi koval na halo-
vé Mistrovství České repub-
liky, které se uskutečnilo 
začátkem března v Jablonci 
nad Nisou v hale Na Střelni-
ci. Zde si měl vyzkoušet, jaké 
to je běžet proti nejlepším 

Soutěže dospělých a dorostu
Okrsková soutěž dospělých se letos konala v neděli 15.5.2011 v 
Malíně za účasti družstev žen a mužů z Církvice a družstva mužů 
z Jakuba. Nejdříve se běhala štafeta 4x100m. V té vyhrála družstva 
žen i mužů z Církvice, avšak rozhodující byla až druhá disciplína 
a to požární útok. Letos bylo novinkou, že požární stříkačka byla 
jednotná, tudíž měli všichni stejné podmínky. Výborným pokusem 
se představili hasiči z Nových Dvorů, ale církvické družstvo ukon-
čilo svůj požární útok o téměř tři vteřiny dříve a stalo se celkovým 
vítězem okrskové soutěže a tím obhájilo loňské vítězství z Třebe-
šic. Naši muži si tedy opět odvezli putovní pohár. Dobrovolní hasi-
či z Jakuba skončili na pěkném 4. místě. Mile překvapily i církvic-
ké ženy, které takřka v novém složení předběhly ve štafetě děvča-
ta z Třebešic a nezaváhaly ani v požárním útoku. Takže 1. místo z 
loňského roku bylo též obhájeno.
Nepopulární bramborovou medaili, tedy 4.místo, si připsali 
muži na okresním kole 28.5.2011 v Kolíně. Zato dorostenci, též 
v Kolíně na atletickém stadionu ale o den později, se postarali o 
2. místo. Navíc Martin Procházka a Marie Procházková vybo-
jovali třetí místa v kategorii jednotlivců a Martin Procházka, 
Jan Holec a Amálie Kosinová postupují na krajské kolo hasi-
čů do Sedlčan.      

Výbor SDH Církvice děkuje všem družstvům za vzornou repre-
zentaci nejenom sboru, ale i  obce a přeje další pěkné úspěchy 
a umístění.

SPORT

Jirka Lietavec si vybojoval účast na Olympiádě dětí a mládeže

� Jirka v čele rozběhu na halovém mistrovství republiky v Jablonci 
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běžcům v republice v jeho kategorii, jenže když v rozbě-
hu nechtěl nikdo v prvních 200 m udávat tempo, tak překva-
pil všechny tím, že šel do čela závodu, roztrhal rychlým 
tempem startovní pole a zaslouženě postoupil do fi nálové-
ho běhu časem 2:18,81 min. Finálový závod byl rozběhnut 
velmi pomalým tempem a Jirka se tentokrát o aktivnější běh 
ani nepokusil, a tak v posledních stopadesáti metrech nastal 
úprk, kde na ty úplně nejlepší nestačil a obsadil konečné 8. 
místo.
Již čtrnáct dnů nato se v Čáslavi, jako součást velmi známé-
ho „Běhu Sady Vodranty“, konaly krajské přebory v přes-
polním běhu, kde jasným způsobem zvítězil na trati dlou-
hé cca 1500m a vybojoval svůj letošní první titul přeborní-
ka Středočeského kraje. V druhé polovině měsíce března a v 
dubnu Jirka trénoval pětkrát až šestkrát týdně a výsledky se 
dostavily hned v prvních závodech hlavní sezony. Na začát-
ku května se na zcela novém atletickém hřišti v Kolíně usku-
tečnily krajské přebory pod otevřeným nebem. V chladném 
a větrném počasí nejprve systémem start-cíl vyhrál závod na 
800m v osobním rekordu 2:16,28 min a pak přišlo ještě jedno 
překvapení. Jirka totiž na tréninku zkusil vzít do ruky oštěp 
a několikrát si s ním hodil. Rozhodl se přihlásit i do soutě-
že oštěpařů a ti potom bojovali pouze o druhé místo, protože 
od prvního pokusu nebylo o vítězi pochyb. Se dvěma zlatý-
mi medailemi se Jirka stal druhým nejúspěšnějším závodní-
kem celých krajských přeborů (co se počtu a kvality medai-
lí týká). V dalším průběhu jarní sezóny se dokázal zlepšit 
v běhu na 800m již na čas 2:14,4 min. a v hodu oštěpem 
(který téměř vůbec netrénuje) na 37,15m. Na konci měsíce 
června se zúčastnil největších závodů, jakých se může dítě 

v České republice zúčastnit, tedy Olympiády dětí a mládeže 
v Olomouci (výsledky budou známy až po uzávěrce těchto 
novin). Paradoxem je, že na těchto závodech není vypsaná 
jeho hlavní disciplína, tedy běh na 800 m, ale Jirka si účast 
vybojoval za své výkony v hodu oštěpem. Pravdou je, že 
na solidní výsledek potřebuje hodit více než 40 metrů, což 
je sice daleko nad jeho osobním rekordem, ale nemožné to 
není. Každopádně bude reprezentovat výpravu Středočeské-
ho kraje, svůj oddíl, ale také naši obec na velice prestižním 
setkání mladých sportovců. Pro ty, kteří nemají zcela jasno, 
co se pod pojmem Olympiáda dětí a mládeže České repub-
liky (ODM) skrývá, je na místě vysvětlit, že ODM je repub-
liková soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších 
a starších žáků a žákyň ve dvaceti individuálních i kolektiv-
ních sportovních odvětvích a dvou odvětvích kulturních a je 
největší sportovní akcí pořádanou v České republice. Svým 
charakterem navozuje atmosféru opravdových olympijských 
her. Mladí účastníci tak nejsou ochuzeni o zapálení olym-
pijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské 
vesnici nebo složení olympijské přísahy. ODM je projektem 
Českého olympijského výboru, který si ke spolupráci vybí-
rá jako pořadatele jednotlivé kraje České republiky, přičemž 
záštitu nad ODM převzala Asociace krajů České republiky.
     No a až ODM skončí, tak Jirka uklidí oštěp a bude mít 
celé prázdniny na to, aby se co nejlépe připravil na Mistrov-
ství České republiky pod otevřeným nebem (účast má prak-
ticky jistou), které se bude konat začátkem září v Novém 
Městě nad Metují, a kde již poběží svou hlavní trať, tedy 
běh na 800 m, a bude chtít vylepšit osmé místo z halového 
mistrovství republiky.               Jirka Lietavec st.


