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INFORMACE

Řidiče čeká v následujících letech další vlna výměn starších 
řidičských průkazů.
Podle zákona majitelé průkazů, které byly vydány od 1. ledna 
roku 2001 do 31. prosince roku 2002, musí zažádat o výmě-
nu do 31. prosince roku 2012. Jedná se o průkazy poskyto-
vané ještě okresními úřady. 
Žádat je možné od 1. srpna 2011. K výměně budete potřebovat 
žádost o vydání řidičského průkazu, kterou obdržíte na praco-
višti městského úřadu Kutná Hora, platný doklad totožnosti, 
průkazovou fotografii a řidičský průkaz k výměně.  
Povinná výměna řidičských průkazů je osvobozena od správ-
ního poplatku, vyjma vydání průkazu ve lhůtě kratší, tedy do 5 
pracovních dnů od podání žádosti.   
Mnozí si možná říkají, že je stále dost času, ale včasnou výmě-
nou můžete předejít dlouhým frontám na úřadech. 

Dotace
Vzhledem k tomu, že dotace vždy tvořily nemalý příjem do 
rozpočtu obce, rozhodlo se zastupitelstvo o několik dotací 
požádat i pro letošní rok. Žádosti se sice podávaly už na konci 
loňského roku, ale rozhodnutí a smlouvy o poskytnutí dotací se 
podepisují až v těchto dnech. 
Z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu rozvoje obcí a měst 
(FROM) jsme obdrželi dotaci ve výši 2.370.152,-Kč na vybudová-
ní chodníku podél silnice I/38 a chodníku od křižovatky na Třebe-
šice směrem k černému mostu včetně veřejného osvětlení. Podíl 
obce na této výstavbě je necelých 130.000,-Kč. Práce jsou v plném 
proudu a měly by být ukončeny v říjnu letošního roku.  
Další, i když menší dotaci, nám přidělil Středočeský kraj z fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup techniky 
pro sbor dobrovolných hasičů v Církvici. Celkové náklady činí 
136.000,-Kč, z toho dotace 129.200,-Kč. Po dohodě se zástupci 
hasičů bylo rozhodnuto, že se zakoupí ponorné čerpadlo a hasičská 
stříkačka. Nákup by měl proběhnout do konce roku.
A třetí, pro letošní rok poslední dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje je dotace na vybavení sokolovny, konkrétně posilovny, ve 
výši 85.500,-Kč, kde spoluúčast obce činí 4.500,-Kč. Tato dota-
ce nám byla poskytnuta z Fondu sportu, volného času a primár-
ní prevence. 
Nemalou dotací je 1.650.000,-Kč, který nám byl přidělen Minister-
stvem pro místní rozvoj ČR na vybudování technické infrastruktu-
ry ke 33 bytovým jednotkám v lokalitě „Za Netřebským špejcha-
rem“. Jedná se o komunikaci ke čtyřdomkům a několika rodinným 
domům ve výše uvedené lokalitě. 
Zaznamenali jsme i jeden neúspěch. Dobrovolný svazek obcí Círk-
vice a Nové Dvory (DSO Klejnarka) požádal Ministerstvo země-
dělství o dotaci na intenzifi kaci čistírny odpadních vod, neboť 
kapacita už není pro naše rozvíjející se obce dostačující. Bohužel, 
náš projekt nebyl vybrán, a proto v současné době probíhají jedná-
ní, při kterých je řešen další postup. Nejpravděpodobnější je další 
žádost o dotaci. Pokud DSO dotaci nedostane, bude muset inten-
zifi kaci ČOV zainvestovat z vlastních zdrojů a to by pro obě obce 
znamenalo vzít si úvěr. Celkové náklady na tuto akci se pohybu-
jí okolo 16mil. Kč.  
V červenci byla podána žádost o dotaci do Regionálního operač-
ního programu pro střední Čechy, oblast podpory Rozvoj venko-
va – volnočasová infrastruktura. V tomto programu žádáme o 
8.945.040,-Kč na vybudování víceúčelového hřiště včetně dětské-
ho za stávajícím fotbalovým hřištěm. Zda budeme úspěšní či niko-
li se dozvíme do konce roku. Případná realizace by byla zahájena 
na jaře roku 2012.
A na jaké dotace máme „políčeno“ pro příští rok? 
O této otázce musíme přemýšlet už teď, neboť žádosti o dotace z 
rozpočtu Středočeského kraje se budou podávat, stejně jako loni, 
koncem roku. 

Jedná se o komedii o třech bratrech, kteří se sejdou na osla-
vu i se svými manželkami, které se snaží své muže držet 
na krátké uzdě. Přímo bombou je příchod mladé vyzývavé 
sekretářky, která dokonale okoření rodinnou slavnost. 

Hrají: S. Skopal, M. Zahálka, V. Vydra / J. Čenský, S. Postle-
rová / E. Režnarová, J. Boušková / L. Skopalová, E. Janouško-
vá, L. Zahradnická. 

Představení začíná v 19:00 hod. 
Cena vstupenky je 290,- Kč. Autobus bude hrazen Obec-
ním úřadem. Závazné přihlášky a zaplacení zálohy 100,- Kč je 
třeba učinit u paní Procházkové na OÚ. 
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Obecní úřad společně s kulturní komisí obce pořádá

dne 23.10.2011 

ZÁJEZD
NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

„Příbuzné si nevybíráme“
do Městského divadla Kolín

Pokračování na str. 2



V dnešní informaci bych 
rád pohovořil o údržbě 
zeleně v našich obcích, o 
stavu příprav vybudování 
chodníku ke trati, o vodo-
vodu a nakonec o Jakub-
ském posvícení. 
V letošním roce se přes naši 
obec přehnalo několik prud-
kých bouří a ty polámaly na 
několika místech silné větve, 
které zapříčinily škody na 
majetku občanů (poškozené 
auto, polámaný plot). Proto 
jsme pozvali odbornou fi rmu, 
aby posoudila stav lip a bříz 
od kina směrem ke státní silni-
ci a prořezali suché a nebez-
pečné větve. Dvě lípy jsou 
již ve velmi špatném stavu 
a tak jsme dostali povole-
ní k jejich pokácení a místo 
nich vysadíme dva nové stro-
my. Dále máme posouzenu 
náves u krámu, školní zahra-
du a hřbitov, kde je situace 
velmi špatná. V době vege-
tačního klidu, necháme i tyto 
stromy odborně prořezat. Chci 
jen podotknout, že tato údrž-
ba je fi nančně velmi náklad-
ná (pohybuje se v 10tis. koru-

nách), nicméně je i z důvodu 
bezpečnosti občanů nutná. 
Dále pohovořím o přípravách 
chodníku k zastávce ČD. V 
tuto chvíli máme souhlas-
né stanovisko z Drážního 
úřadu v Praze, máme vypra-
covanou projektovou doku-
mentaci, připravené nájem-
ní smlouvy s majiteli pozem-
ků v místě budování chodníku 
a požádáno o územní rozhod-
nutí na stavebním úřadě v 
Kutné Hoře. Toto rozhodnu-
tí obdržíme nejdříve za dva 
měsíce, ale potom musíme 
ještě požádat odbor dopra-
vy o stavební povolení a to je 
další měsíc. Výstavbu toho-
to chodníku budeme realizo-
vat hned po zimním obdo-
bí, neboť jsme si vědomi, jak 
nebezpečná je cesta chodců na 
vlakovou zastávku. Ještě chci 
podotknout, že tento chod-
ník je stavbou dočasnou, jeli-
kož v těchto místech vede 
trasa obchvatu Církvice. Tato 
stavební akce bude hrazena z 
rozpočtu obce.
Voda je velmi důležité téma, 
ke kterému se zastupitelé 

obce na svých pora-
dách a zasedáních 
opětovně vrací. Dnes 
nás zásobuje pitnou 
vodou VHS Vrchlice 
Maleč, Kutná Hora, 
nejsou využívány 
naše zdroje vody ze 
studní (vrtů) a taktéž 
není využíván zásob-
ník vody v Jakubě 
-globus. Dříve dochá-
zelo k mísení vody a 
rozvod vody byl přes 
globus do obce. Toto 
už ale více jak rok 
nefunguje a i přes-
to máme cenu vody 
zatím jako by byla 

míchána. Jelikož byl na globus 
napojen velkokapacitní kravín 
Jakub, docházelo ve špičkách 
k nízkému tlaku vody a tak 
se rozvod vody přes globus 
přestal využívat. Dnes je situ-
ace jiná, neboť ZOS Kači-
na si vybudovala pro VK 
Jakub svůj vlastní zásobník 
vody a není na globus napoje-
na. Pokud budeme chtít cenu 
vody udržet, budeme muset o 
mísení vody opět začít uvažo-
vat. Jen chci poznamenat, že 
cena vody bez mísení je cca o 
10Kč vyšší za m3 a přibližu-
je se částce 40Kč/m3. O tom, 
jak se zachováme k vlastním 
zdrojům vody, zda je bude-
me využívat, taktéž globus, 
a nebo ne, budou rozhodovat 
zastupitelé obce v nejbližších 
dnech. 

Na závěr mi dovolte, abych 
napsal pár slov o tradičním 
Jakubském posvícení. Sváteč-
ní odpoledne začalo slavnost-
ním otevřením zrekonstruo-
vané sokolovny. Po úvodních 
projevech a dětském předtanče-
ní následovala prohlídka prostor 
sokolovny. Po té vypukl dětský 
den. Děti si zaskákaly na tram-
políně a ve  skákacím hradu 
a mohly se zúčastnit různých 
dovednostních her. Již za 
vydatného deště proběhla ve 
velkém stanu dětská disko-
téka a večer pak zábava pro 
dospělé. Chtěl bych využít 
této příležitosti k poděková-
ní všem pořadatelům a hlavně 
sponzorům, bez kterých by se 
takovéto kulturní akce nedaly 
pořádat. 

Jiří Volenec, starosta obce
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Podáme žádost do Středočes-
kého Fondu rozvoje obcí a měst 
o částku zhruba 2.300.000,-Kč. 
Z těchto peněz chceme vybu-
dovat chodník ke mlýnu, který 
bude třetí etapou nově budo-
vaného chodníku podél silni-
ce I/38 a dále bude zrekonstru-
ován chodník od autobusové 
zastávky směrem ke Štefcům. 

Celkové náklady se pohybu-
jí okolo 2.500.000,-Kč. Zda 
se pustíme do obou chodníků 
bude záležet na výši dotace.
Opět požádáme o dotaci pro 
hasiče, tentokrát Jakubské. 
Náklady budou zhruba stej-
né jako letos a za co se utra-
tí, bude ještě projednáno. S 
největší pravděpodobností 
bude  nakoupeno drobné vyba-

vení do hasičské zbrojnice.
Chtěli bychom dovybavit soko-
lovnu, a proto podáme ještě 
jednu žádost do Fondu sportu, 
volného času a primární preven-
ce. Pokud nám bude dotace 
přidělena, zakoupíme robota pro 
trénink mládeže ve stolním teni-
se a posilovací lavici.
V průběhu roku může být 
vyhlášeno ještě několik dalších 

výzev z různých programů a 
oblastí podpory. Tyto výzvy 
neustále sledujeme a snaží-
me se využít každé možnos-
ti, proto výše uvedený 
přehled nemusí být koneč-
ný. Nezbývá nám, než si 
přát, aby nám bylo přiděle-
no co nejvíce dotací a my 
tak mohli stále investovat do 
rozvoje naší obce.  

Pokračování ze str. 1

INFORMACE STAROSTY

Otevření sokolovny

Jakubské posvícení   
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SPOZ - naši jubilanti

Před několika lety byla zahájena přípra-
va bytové výstavby v lokalitě „Za Netřeb-
ským špejcharem“. Trvalo poměrně dlou-
hou dobu, než se podařilo zahájit vlastní 
realizaci této investiční akce. Důvodů, proč 
tomu tak bylo, je více, ale nejdůležitějšími 
asi byla ekonomická situace a nezájem lidí 
o podobné investice a také neochota bank 
na ně půjčovat peníze. Přestože se jedná o 
investici soukromé společnosti s názvem 
BW Církvice s.r.o., od samého počátku 
na této akci s touto společností jako obec 
spolupracujeme. Mělo by zde být postave-
no 36 bytů formou takzvaných čtyřdom-
ků, protože každý byt, který má obytnou 

plochu něco málo přes 100m2, bude mít 
vlastní vchod a vlastní pozemek. Dále je v 
této lokalitě 5 pozemků pro výstavbu rodin-
ných domků. Rovněž je zahájena výstavba 
domu s pečovatelskou službou (DPS) s 8 
bytovými jednotkami. Předpokládá se, že 
do konce letošního roku bude dokončeno 8 
bytů, tedy 2 čtyřdomky. 
Naše spolupráce na této investiční akci 
spočívá především v tom, že v letošním 
roce jsme získali 1,65mil. Kč na vybudová-
ní I. etapy místních komunikací. Na příští 
rok se počítá s podáním žádosti na II. etapu 
(dokončení) ve výši 0,8 mil. Kč. A zde jsme 
u té nejpodstatnější otázky: Proč má obec 

pomáhat a participovat na bytové výstav-
bě v obci? Důvodů proč, je více, ale tím 
nejdůležitějším jsou peníze, protože napro-
stá většina příjmů obce je na základě přihlá-
šených osob k trvalému pobytu na území 
obce. Dalším důležitým důvodem jsou děti. 
Vzhledem k tomu, že noví obyvatelé v této 
lokalitě budou mladí lidé, dá se předpoklá-
dat, že budou mít děti a my znovu naplní-
me základní školu. Jistě by se daly najít i 
další a další důvody, ale já se domnívám, 
že tyto bohatě stačí pro to, aby bylo zřejmé, 
že obec má podporovat bytovou výstavbu 
v naší obci.  

Stanislav Vlk, místostarosta obce

Bytová výstavba a obec

V uplynulém čtvrtroce jsme nezapomněli na občany, kteří osla-
vili svá životní jubilea. Zástupci SPOZu navštívili hned několik 
oslavenců. Byli jimi: p. Zdeňka Müllerová, p. Vojtěch Pavlík, 
p. Jaroslava Králová, p. Hedvika Bernátová, p. Karel Kácov-
ský, p. Věra Kučerová a p. Věra Koubková. Všem ještě jednou 
přejeme hodně štěstí pohody a hlavně pevné zdraví.

Pasování prvňáčků
Dne 29.června 2011 uspořádala kulturní komise obce ve spolu-
práci s místní knihovnou a obecním úřadem letos poprvé slav-
nostní akci: „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Po úvodních 
slovech členky kulturní komise a pohádkové babičky Božen-
ky, pasoval rytíř Knihomil 

VE JMÉNU POHÁDEK, ROMÁNŮ A BÁSNÍ,
JMÉNEM VŠECH LITERÁRNÍCH HRDINŮ A SVĚTŮ,

ZA VŠECHNY SPISOVATELE, KNIHOVNÍKY 
A UČITELE

všechny děti, které se ve svém prvním školním roce naučily 
číst, na čtenáře naší knihovny. 
Pasovanými prvňáčky letos byli: Libor Hehl, Adéla Müllero-
vá, Pavel Pikhart, Andrea Ptáčková a Nikola Vondrysová, 
kteří svým podpisem slíbili, že budou knížky opatrovat, budou 
je mít rády a budou se k nim chovat opatrně a s úctou. Milou 
upomínkou na tento den bude pro děti Pasovací listina a kniha 
s věnováním, kterou děti převzaly z rukou pohádkové babičky. 
Doufáme, že se tato akce stane tradicí a mladí čtenáři budou do 
naší knihovny chodit rády a v co největším počtu. 

Získání dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ve 
výši 2.370.152,-Kč umožnilo zahájit výstavbu II. etapy  chodníku 
podél silnice I/38. Výběrovým řízením byla vybrána dodavatelská 
fi rma Garant Profi  s.r.o., která provede celou stavbu. Velmi struč-
ně řečeno, budou zatrubněny příkopy, zhutněny podkladní vrstvy 
pod chodníkem, položena zámková dlažba a nainstalováno veřej-
né osvětlení. Tyto práce už jsou provedeny ve dvou úsecích; od 
křižovatky na Jakub ve směru na Čáslav a ve směru k přecho-
du pro chodce. V úseku od křižovatky na Třebešice směrem k 
černému mostu jsou práce v plném proudu. Ukončení se předpo-
kládá do konce října. Veškeré práce probíhaly a stále probíhají v 
souladu s projektovou dokumentací a na jejich provádění dohlíží 
stavební dozor p. Skřivánek. Předpokládané náklady se pohybují 
okolo 2.500.000,-Kč. Tyto náklady by mohly ještě narůst, neboť 
se mohou objevit náklady na vícepráce, tedy práce, se kterými 
v původním rozpočtu nebylo počítáno. Jedná se hlavně o úpra-
vu poničených krajnic mezi vozovkou a chodníkem. S největ-
ší pravděpodobností bude tento prostor dosypán drtí a asfalto-
vým recyklátem a utažen válcem. Obec uvažovala o doasfaltová-
ní, to by ale vyšlo minimálně na 100.000,-Kč. Ředitelství silnic a 
dálnic po nás asfaltování nevyžaduje a bohužel na něj ani nepři-
spěje. Proto budou doasfaltovány vjezdy k jednotlivým rodinným 
domům a krajnice budou upraveny výše uvedeným způsobem. 

Chodník podél státní silnice
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Dne 25.6.2011 uspořádala ZŠ Církvice ve spolupráci s MŠ a 
MO ČSSD v Jakubě u kostela zábavné dětské odpoledne plné 
soutěží. Děti všech věkových kategorií od nejmenších až po 
školáky mohly změřit své síly ve sportovních a dovednostních 
soutěžích.
Za odměnu si vybraly sladkost či různé školní pomůcky, které 
se jim jistě v letošním školním roce budou hodit. Celou akci 
završilo opékání špekáčků.

Dětské odpoledne se vydařilo, i když počasí nebylo takové, 
jaké bychom si přáli.

Věříme, že se líbilo i dětem.

Vlaďka Dymáková

I když nás léto již bohužel 
opustilo, prázdniny utekly 
jako voda, těšíme se, co nové-
ho přinese právě začínající 
školní rok 2011-2012.
Pro letošní školní rok bylo 
přijato 17 nových dětí, 4 děti 
přijaty nebyly, přednost dosta-
ly děti místní. Díky zvýše-
né kapacitě je naplněnost tříd 
vysoká, celkový počet vzros-
tl na 55 dětí. První oddělení 
má název „Myšičky“, dochá-
zí sem 28 nejmladších dětí, 3 
děti ještě dvouleté (využíva-
jí pětidenní měsíční docház-
ku). Adaptace probíhá pozvol-
na, většinou za přítomnosti 
maminek v MŠ. Integrované-
mu chlapci s tělesným posti-
žením je osobní asistentkou 
maminka.
Druhé oddělení má název 

„Koťátka“, dochází sem 27 dětí, 
zejména předškolních, doplně-
no dětmi mladšími. Integrován 
je chlapec se sluchovým posti-
žením, který se bude vzdělá-
vat za pomoci asistenta peda-
goga - p. Doušové. Pro oba 
integrované chlapce je vypra-
cován individuální vzděláva-
cí plán. Odklad školní docház-
ky mají 4 děti, u kterých se ve 
vzdělávacím plánu zaměřuje-
me na oblasti, ve kterých mají 
dosud rezervy.
Nadané děti mají možnost 
rozvíjet své schopnosti v 
kroužcích hry na fl étnu (vede 
p.uč. Dymáková) a anglického 
jazyka (vede p.uč. Hrušková).
Naše MŠ pracuje dle Školní-
ho vzdělávacího programu, 
s názvem: „S úsměvem a v 
pohodě“, který je k nahlédnu-

tí na nástěnkách u vchodu. Do 
popředí stavíme mezilidské 
vztahy. Uvědomujeme si, že v 
předškolním věku se v dětech 
utváří mravní a etické vlast-
nosti, kterými budou vybave-
ny po celý život. Sledujeme 

také schopnosti a nedostatky 
u jednotlivých dětí, zejména 
závažné vady řeči, nespráv-
ný úchop tužky, vadné držení 
těla apod. Tyto nedostatky se 
snažíme ve spolupráci s rodiči 
postupně odstraňovat.
Na začátku školního roku 
provádíme analýzu třídy, dle 
které upravujeme své třídní 
vzdělávací programy. V nich 
plánujeme vzdělávací práci 
po týdnech. S plánem činnos-
ti na každý týden se mohou 
rodiče seznámit v šatnách na 
nástěnkách. Jsme rádi, když 
rodiče projevují zájem o naši 
„mravenčí“ práci, zajímají se 

o to, co se právě jejich děti učí, 
hovoří s nimi na dané téma. 
Rozšíří a upevní tak tím okruh 
jejich poznatků. Vstřícnosti a 
náklonnosti rodičů k naší MŠ 
si velice ceníme.
A co nového připravuje-

me v nejbližší době pro naše 
myšičky a koťátka?
Nejbližší akcí budou podzimní 
tvořivé dílny, na které pozve-
me rodiče s dětmi, abychom 
prověřili jejich zručnost a 
fantazii. Myšičky si vyrobí 
podzimní strašidla z přírod-
ního materiálu a krabiček. 
Koťátka vytvoří věnečky z 
přírodního materiálu. Tradič-
ně na školní zahradě rozsvítí-
me dýňová strašidla. 
Závěrem přejeme všem dětem 
z MŠ hodně zážitků, radosti, 
ale i nových poznatků a vědo-
mostí, které si od nás odnesou. 
         Dana Kutílková

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘINKY

Vykročení do prázdnin
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Cvičení batolat
Prázdniny již skončily a v prostorách mateřské školy se opět začne 
konat cvičení dětí od 1 do 3 let pod vedením Marcely Batelkové. V 
loňském roce jsme za cvičení vybírali symbolické vstupné a tento 
drobný sponzorský dar předali paní ředitelce. Všichni jsme tak chtě-
li poděkovat za vstřícnost, ochotu a spolupráci zaměstnancům MŠ.

Ve cvičení a hraní s batolátky budeme pokračovat i dále. Začínáme 
20.září od 16,00 v prostorách MŠ ve třídě u Myšiček. Všechny malé 
sportovce a jejich rodiče srdečně zveme mezi nás. 

Kolektiv autorů

Letošní školní rok jsme zaháji-
li slavnostně přivítáním všech 
žáků, ale zvláště 12 prvňáč-
ků. Protože kromě výuky 
nás zajímá, co dělají děti ve 
volném čase, připravili jsme 
jim na výběr několik krouž-
ků. V nich se mohou zdoko-
nalovat v tom, co je zajímá a 
baví. Vedle kroužku angličtiny 
a počítačů se mohou přihlásit 
do šikulek, na cvičení aerobicu 
nebo mažoretek. Velké úspěchy 
mají i mladí hasiči a dětská část 
DIVOCHu. Všichni vedoucí si 

za svou práci s dětmi zaslouží 
velikou pochvalu a uznání.
Již několik let spolupracu-
jeme s čáslavskou ZUŠ. Do 
školy dojíždí vyučující na fl ét-
ny a klavír a šetří tím dětem čas 
a peníze za dopravu. Rodiče 
tak nemusí mít starost o jejich 
bezpečnost. V letošním roce 
tuto nabídku využívá 11 žáků.
V 1.pololetí nás čeká plavecký 
výcvik, kulturní programy, ale i 
vlastní akce. 
Zveme Vás na „Dovádění 
s čerty“, které bude 3.12.2011 

v kulturním domě. Na něj navá-
že rozsvěcení vánočního strom-
ku a divadelní program u koste-
la. Tímto dnem také zahájí-
me adventní výstavu, kterou si 
můžete prohlédnout ve škole.
Žáky vedeme ke zdravé-
mu životnímu stylu a péči o 
své okolí. V současné době se 
účastníme projektu na třídě-
ný odpad. Máme ve škole sběr-
né nádoby na vybité baterie 
(monočlánky), drobné elektro-
spotřebiče, nefunkční mobily 
a úsporná svítidla (zářivky…). 

Cokoli z uvedených věcí může-
te do školy přinést. Pomůžete 
nám tím získat body do soutěže.
Vždy na podzim sbíráme 
i  kaštany a žaludy.
Všem našim žákům přeje-
me co nejlepší zvládnutí učiva 
a - rozšíření svých znalostí a 
dovedností. V tom jim pomů-
že bezvadně vybavená škola 
a všichni vyučující. Ostatním 
občanům přejeme pobavení 
na školních akcích, na které je 
srdečně zveme.

Mgr.Lenka Kvízová

Pro zkvalitnění a také zpestře-
ní výuky využívá naše škola 
projektové vyučování. Většinou 
bývá tomuto účelu určen celý 
den nebo několik hodin. Projekt 
má jedno téma a tomu jsou pak 
věnovány všechny předměty. 
V praxi to znamená hlavně to, 
že děti vůbec nevnímají, že se  
učí. Formou zážitku a hry se 
dozvídají nové informace, které 
jsou jim buď představovány 
nebo je samy vyhledávají. Tyto 

akce jsou dětmi velmi oblíbené 
a vždy se na ně pečlivě připra-
vují.
Druháčci a třeťáčci si už v 
pátek 16.9. jeden projektový 
den zažilli. Tentokrát byl na 
indiánské téma. Do školy jsme 
přišli jako každý den, ale během 
vyučování se z nás stali „oprav-
doví“ Indiáni. 
První hodina byla ve znamení 
historie a kultury Indiánů. Děti 
se seznámily prostřednictvím 

prezentace na interaktivní tabuli 
s životem indiánských kmenů. 
Další dvě hodiny tradičních 
pracovních činností a výtvarné 
výchovy se změnily ve vytvá-
ření indiánské čelenky a malbu 
trička indiánskými motivy. 
Nakonec už chybělo jen indián-
ské líčení.
Další hodina čtení a psaní 
se proměnila ve  vymýšlení 
pravých indiánských jmen a 
v luštění indiánského písma. 
 Postavili jsme také indiánské 
obydlí, zazpívali si indiánskou 
ukolébavku a zatančili kmeno-
vý tanec.

Celý den byly děti zaujaté a 
soustředěné. Všechny činnos-
ti braly úplně vážně a odpověd-
ně. Každou aktivitu si prožily, 
a tak jsme se opravdu na jeden 
den stali indiánským kmenem 
Pongů s náčelnicí  Moudrou 
Sovou, šamanem Velkým 
Orlem, válečníky Zuřivým 
Medvědem, Mazanou Liškou, 
Červeným Buvolem, Bělohla-
vou Orlicí, Rychlým Šípem, 
Klidnou Studánkou, Ranní 
Rosou, Rychlým Orlem, Růžo-
vou Ochidejí, Rychlým Býkem 
a Silnou Pěstí. 

Mgr. Ludmila Hrušková

ŠKOLNÍ ZPRÁVY

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ

Pozvánka
NA PODZIMNÍ

TVOŘIVOU DÍLNIČKU
kde si můžete vyzkoušet techniku malování 

na hedvábí 
(šátek, šála nebo polštářek).

KDY? V pátek 7.10.2011 v 17:30 hodin
KDE? V prostorách ZŠ Církvice
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V letošním roce uspořádalo Okresní sdružení hasičů Kutná 
Hora pro mladé hasiče 1. ročník soutěže „SOPTÍK“ v požár-
ním útoku. Naše SDH se zúčastnilo všech čtyř kol, která se 
postupně v období od června do září konala v Uhlířských Jano-
vicích, Církvici, Hostovlicích a na Horce II. Ve druhém kole, 
které se konalo v naší obci na cvičišti v Jakubě, se v premiéře 
představilo naše nové družstvo přípravky-Berušky. Toto druž-
stvo tvoří děti předškolního věku a jejich počínání při požár-
ním útoku bylo úžasné. S malou pomocí vedoucích (hlavně z 
bezpečnostního hlediska)se jim podařilo oba pokusy zdárně 
dokončit. Horce II, kde se konalo poslední kolo soutěže, bylo 
s velkou slávou a za podpory Středočeského kraje, vyhlášeno 
konečné pořadí. Pro naše družstva byla liga dětí velice úspěš-
ná. Starší hasiči skončili na 3. místě za Horkou II a Uhlířský-
mi Janovicemi, mladší před sebe pustili pouze družstvo Uhlíř-
ských Janovic. Děti si odnesly krásné poháry, diplomy, slad-
kosti a hlavně medaile, které se jim leskly na prsou a které jsou 
pro ně tou největší odměnou. 

Dětský divadelní ochotnický spolek letos nacvičil veršovanou 
pohádku „Utopený hastrman“. Své představení prezentovaly děti 
hned 3x. Poprvé to bylo 17.června v mateřské  školce v Bílém 
Podolí v rámci slavnostního rozloučení s předškoláky. Druhé 
představení se konalo v pátek 24.června dopoledne a bylo urče-
no dětem naší mateřské a základní školy při příležitosti ukončení 
školního roku. Hlavní představení pro veřejnost se uskutečnilo v 
neděli 26.června v kulturním domě. Zde patří velký dík provozo-
vatelům paní Kořínkové a panu Černému za vstřícnost a ochotu 
při zajištění veškeré divadelní činnosti.
Klíčové téma pohádkového příběhu bylo osvobození unesené 
a zakleté princezny v rybníčku Brčálu přivandrovalým hastr-
manem, který si za svůj podlý čin nakonec vysloužil paradox-
ní trest: UTOPENÍ. Děti-herci si všechna představení užily a tou 
největší odměnou jim byla pochvala spokojených rodičů i ostat-
ních diváků.

Církvické noviny čtvrtletník obce Církvice, vydává Obec Církvice, tel.: 327 571 491.
Redakční rada: Jiří Volenec, Stanislav Vlk, Marie Procházková, Lenka Kvízová, Zdeňka Svitáková. 

Obsahové zaměření – obecní zpravodaj, IČO: 00236012, evidenční číslo – MK ČR E 1868.

DIVOCH

Soptíkova liga
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SDH CÍRKVICE
Muži se opět zapojili do Kutnohorské hasič-
ské ligy. Letošní 13. ročník se skládal z 8 kol, 
která se konala v Suchdole, Horce II, Uhlíř-
ských Janovicích, Křeseticích, Malešově, 
Krchlebech, Zibohlavech a v Kořenicích. 
Muži z SDH Církvice patřili mezi průměr-
né týmy a celkově obsadili 12. místo z 18. 
soutěžících. Letošní ročník ovládlo družstvo  
z Kolínska - vyhráli Zibohlavy.

Dále se družstva mužů i žen zúčastni-
la začátkem září Memoriálu Františka 
Procházky, poháru pořádaném Okresním 
sdružením hasičů Kutná Hora, tentokrát v 
hasičském areálu v Horce II u Zruče nad 
Sázavou. Soutěž byla rozdělena do dvou 
kategorií. Naši muži byli zařazeni mezi 
profesionální týmy a odvezli si zaslouže-
né druhé místo. Ženy spadaly do amatér-

ské skupiny, protože se za poslední tři roky 
neúčastnily žádné soutěže vyšší kategorie. 
I když nezaběhly požární útok bez chyb, 
zvítězily a braly pohár za 1.místo.
Všem hasičům z SDH Církvice děkujeme 
za reprezentaci našeho sboru během celé 
soutěžní sezony  a přejeme hodně úspěchů 
v té nastávající.          

Výbor SDH Církvice 

Všechny jsme se modlily, aby to pěkné letní počasí vydrželo. Před-
povědi na sobotu sice nebyly moc optimistické, ale trocha toho deště 
nám neuškodí. Hlavně, ať nelije. Rekonstrukce sokolovny je, prav-
da, věc chvályhodná, ale ne pokud to znamená, že v případě nepříz-
nivého počasí bude muset být Letní vábení zrušeno. Chystaly jsme 
už čtvrtý ročník. A tentokrát byl vypilován k dokonalosti. A to oprav-
du nemáme na mysli jen stylová bílá trička s veselým potiskem ;o)
Sešly jsme se 18. června brzo ráno na fotbalovém hřišti, abychom, 
samozřejmě pod bdělým zrakem pana Hrušky, připravily vše 
potřebné. Letní vábení je tradiční akce plná pohybu, ale taky zába-
vy, jídla a pití. Společný gyros a pivečko doplňovaly pochoutky z 
domácí kuchyně každé účastnice. Na stolech se tak postupně obje-
vovaly motánky z lístkového těsta, palačinky, zeleninové a ovoc-
né salátky, moučníky, bábovky, roládky, sýrové a salámové talíře a 
spousta dalších dobrot. Nezasvěceným by se mohlo zdát, že jsme se 
sem přišly hlavně najíst… 
Ale kdepak. Už v deset hodin se na hřišti objevily první sportu chti-
vé dámy a za všeobecného hlaholu a dobré nálady si na svá stano-
viště nanosily stepy, gumičky, činky, balonky, nějaké to pití a ruční-
ky. Ještě ofi ciální přivítání, zapnout hudbu a Hanka Pospíšilová 
zahájila letošní vábení intervalem. Nebe se trošku kabonilo a sem 
tam spadla drobná kapka, ale to vůbec nevadilo… Hodina utekla 
jako nic, následovala trocha odpočinku, zob tam a zob sem… jen 
maličko, na chuť, na ochutnání…
A chystala se Péťa Svobodová s dance-aerobikem. Pozor, to už je 
kapku oříšek. Rozevlátou sestavu plnou otoček se ale holky nako-
nec naučily. A jak se na ně krásně koukalo… No, pravda, teď zrov-
na nemyslíme ten zkoumavý pohled pana Hrušky, který se obával o 
kvalitu trávníku. Deštík se přehnal a my se znovu shromáždily kolem 
bohatých stolů. Proudem tekla hlavně voda, ale i tak bylo veselo! 

Pak se na hřiště opět nanosily stepy. Chystala jsem se já se svou 
téměř profi -sestavou. Tak teď došlo na lámání chleba. Tuhle hodinu 
odcvičily opravdu jen vyvolené. Tak schválně, představte si hudbu 
s rytmem duc-duc-duc, k tomu stoupejte střídavě na bedýnku a z 
bedýnky, někdy pozadu, někdy do strany, někdy s výskokem, někdy 
s otočkou a to levou i pravou nohou v naprosto nezapamatovatel-
ném sledu… Ty slabší z nás ani nenastoupily, ty odolnější to zkusi-
ly a odpadly někdy během hodiny, ty nejlepší vydržely až do konce. 
Byla to nádhera!!! Nutno dodat, že holky, které se mnou cvičí každé 
pondělí a čtvrtek, to zvládly celé a hravě. Po takovém výkonu, 
klobouk dolů, zasloužíme si odměnu. Gyros, o který se vzorně stara-
ly naše drahé polovičky, byl zvolna servírován a neměl chybu!!! 
Po poslední přestávce přišla na řadu očekávaná zumba. Pan Hruška 
nám přidělil další část hřiště (asi jsme tu původní trochu zvalcho-
valy) a rozproudila se nefalšovaná zumba-párty. Verča Cimburko-
vá i Jana Jeřábková hrály a tančily takřka na přání. Zumba má proti 
step aerobiku jednu ohromnou výhodu – pohybujete se, jak umíte. 
Tady nikdo nepozná, že jste kapku kopýtko a že vám pravá, levá, 
nahoru a dolů moc nejde; tady je to fuk! Na place se objevily téměř 
všechny, někomu to šlo výborně, někomu hůř, ale bavily jsme se 
všechny, dokonce i přihlížející. Trvalo dlouho, než jsme instruktor-
ky natolik unavily, že vyhlásily KONEC. 
Naštěstí jen konec zumby, Letní vábení pokračovalo dál. Nebe 
se opět zatáhlo a spustil se drobný ale vytrvalý deštík. Uklidily 
jsme cvičební pomůcky a posedaly si ke stolům. Už teklo prou-
dem i pivečko, gyros se stále opékal a dobrot ze stolů neubývalo. 
Bylo veselo, bylo nám fajn. Ano, tenhle ročník se opravdu obzvlášť 
vydařil!!!
Obrovské poděkování panu P. Křížkovi za poskytnutí aparatury, 
panu L. Kicnerovi za bezchybné služby v oblasti pitného režimu a 
panu L. Hruškovi za starost o travní porost 

(Michaela Perníkářová

Letní vábení
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Letošní cvičební rok nám začal v nádherně zrekonstruova-
né sokolovně. Největšími změnami prošlo sociální zaříze-
ní. V patře přibyla klubovna a posilovna, která ale ještě čeká 
na vybavení. Velikou  touhou byla větší tělocvična, což však 
nebylo v reálných možnostech.
Naším nejdůležitějším úkolem je nyní tyto prostory co nejú-
čelněji využívat a hlavně o ně pečovat tak, aby nám vydrže-
ly v tomto stavu co nejdéle. Chce to jen dodržovat stanove-
ný řád a slušné chování.
V naší tělovýchovné jednotě nyní funguje 9 oddílů. Největší 
úspěchy v poslední době sklízí oddíl nohejbalistů  pod vede-
ním Richarda Laczka. Těší nás, že se tento oddíl rozšiřuje 
i o mládež. Zaujmout mladé je totiž čím dál tím  obtížnější. 
Pracovat s mládeží se chystá i oddíl stolních tenistů. Příliv 
dalších cvičenců by určitě uvítaly i ostatní oddíly. Proto 
zveme všechny, kteří chtějí přispět svému zdraví, na cviče-
ní do sokolovny. Vybrat si  může každý z uvedené tabulky 
rozpisu cvičení.
Vzhledem k tomu, že v příštím roce budeme slavit 100. 
výročí založení Sokola v naší obci, obracím se na Vás s pros-
bou. Pokud máte doma nějaké dokumenty nebo fotografi e, 
týkající se sportování v naší obci v uplynulých letech, prosí-
me o jejich zapůjčení.             Těšíme se na Vás.   

Zdraví a sportu zdar! L.Kvízová 

PONDĚLÍ

Čas Oddíl Zodpovídá
16:00 - 18:00 NOHEJBAL Laczko, Kutílek M.

18:00 - 19:00 AEROBIC - ženy M.Pernikářová

19:00 - 20:00 CVIČENÍ  - ŽENY J.Uhlířová

20:00 - 21:00 FLORBAL L.Jandák

ÚTERÝ

10:00 - 11:40 ZŠ J.Uhlířová

16:00 - 17:00 MAŽORETKY P.ŠKVOROVÁ

17:00 - 20:00 STOLNÍ TENIS P.Křížek

20:00 - 21:00 AEROBIC - ženy P.Vyskočilová

STŘEDA

10:00 - 11:40 ZŠ J.Uhlířová

15.30 - 16.30 AEROBIC - děti J.Kavková

17.30 - 19:00 VOLEJBAL  - ženy Jan Kučera

19:00 - 21:00 VOLEJBAL - mix M.Jelínková

ČTVRTEK
10:00 - 11:40 ZŠ J.Uhlířová

16:00 - 19:00 NOHEJBAL Laczko, Kutílek M.

19:00 - 20:00 AEROBIC - ženy M.Pernikářová

PÁTEK

10:00 - 12:30 ZŠ J.Uhlířová

13:00 - 14:30 ŠD J.Uhlířová

16:00 - 17:00 AEROBIC - děti J.Kavková

19:00 - 21:00 VOLEJBAL -  mix M.Jelínková

SOBOTA
10:00 - 12:00 Přípravka SK  únor-březen Hruška T., Kicner 

16:00 - 19:00 NOHEJBAL Laczko, Kutílek M.

NEDĚLE
10:00 - 11:30 BADMINTON Kučera Jan

15:00 - 17:00 BADMINTON Hruška T.

IV.třída sk.B                                     
N.Dvory B - Církvice SO 03.09.2011 17:00                               
Církvice - Nepoměřice SO 10.09.2011 17:00                               
Miskovice - Církvice SO 17.09.2011 16:30                               
Církvice - Malešov B SO 24.09.2011 16:30                               
Chotusice 2 - Církvice SO 01.10.2011 16:00                               
Církvice - Hlízov SO 08.10.2011 16:00                               
Kaňk B - Církvice NE 16.10.2011 15:30                               
Církvice - Soběšín SO 22.10.2011 15:30                               
Křesetice B - Církvice  NE 30.10.2011 14:30                               
Církvice - Zruč B SO 05.11.2011 14:00                               
Malín B - Církvice NE 13.11.2011 14:00

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA                                  
SK Církvice - N.Dvory NE 11.09.2011 09:30  Bílé Podolí
  - pořadatel FC B.Pod              
B.Podolí - SK Církvice NE 11.09.2011 09:30  Bílé Podolí
  - pořadatel FC B.Pod              
SK Církvice - Vrdy NE 11.09.2011 09:30  Bílé Podolí
  - pořadatel FC B.Pod
SK Církvice - Malešov SO 01.10.2011 10:00   Kutná Hora
  -pořadatel K.H.B                  
Sp. K.Hora B - SK Církvice SO 01.10.2011 10:00   Kutná Hora
  - pořadatel K.H.B                  
SK Církvice - Sp. K.Hora A SO 01.10.2011 10:00   Kutná Hora
  - pořadatel K.H.B  
SK Církvice - Sp. K.Hora B SO 08.10.2011 10:00   Vrdy
  - pořadatel Sj Vrdy                      
Vrdy - SK Církvice SO 08.10.2011 10:00   Vrdy
  - pořadatel Sj Vrdy                      
SK Církvice - Čáslav B SO 08.10.2011 10:00   Vrdy
  - pořadatel Sj Vrdy      
Čáslav B - SK Církvice SO 22.10.2011 09:00  ZŠ Sadová Čá
  -pořadatel FK Čá B 
SK Církvice - Vrdy SO 22.10.2011 09:00  ZŠ Sadová Čá
  -pořadatel FK Čá B 
Sázava A - SK Církvice SO 22.10.2011 09:00  ZŠ Sadová Čá
  -pořadatel FK Čá B              

DOROST                                            
Zbraslavice - N.Dv.+Církv. NE  04.09.2011 10:15
Kaňk - N.Dv.+Církv NE  11.09.2011 10:15                                          
N.Dv.+Církv – Suchdol NE  18.09.2011 14:15                               
Chotusice - N.Dv.+Církv SO  24.09.2011 14:00                               
N.Dv.+Církv – Malešic NE  02.10.2011 13:45
H.Bučice - N.Dv.+Církv NE  09.10.2011 10:15                               
N.Dv.+Církv - Vi Sedlec NE  16.10.2011 13:15                               
Sáz+Rat. - N.Dv.+Církv SO  22.10.2011 10:15                               
N.Dv.+Církv - Vrdy+B.Pod. NE  30.10.2011 12:15                               

TĚLOVÝCHOVNÁ 
JEDNOTA
CÍRKVICE

ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ JAKUB

FOTBAL - ROZPIS UTKÁNÍ PODZIM 2011

...má Daniel Švajcr, který byl vybrán jako doprovod jedno-
ho z hráčů Sparty Praha Ericha Brabce při ligovém utkání.

Neobvyklý zážitek...


