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CÍRKV ICKÉ

Vážení spoluobčané,
více jak před deseti lety byla schválena přípra-
va přeložky silnice I/38 v úseku od Malínského 
nadjezdu až po napojení na obchvat Čásla-
vi (dále jen Obchvat Církvice). V posledním 
období došlo ke zpomalení přípravy celé akce. 
Co bylo příčinou? 
Hlavní příčinou byl nesouhlas obce Třebešice s připravovanou 
variantou pro územní řízení, která se výrazně přibližovala obci 
Třebešice. Přestože obce, na jejímž území se počítá s umístěním 
obchvatu Církvice, nejsou investorem (tím je Ředitelství silnic 
a dálnic), mají poměrně dost možností, jak ovlivnit proceduru 
stavebního řízení.
Co obec Církvice (zastupitelstvo obce) může dělat?
Jednou z možností je nedělat nic a čekat, že to nějak dopadne. 
Tato varianta je dle mého názoru velice nebezpečná, protože by 
se lehce mohlo stát, že by se obchvat obce Církvice odložil na 
neurčito a kdo ví, zda by se vůbec kdy uskutečnil. 
Druhou možností by byl aktivní přístup obce a jsem skutečně 
velice rád, že se pro něj vyjádřili všichni zastupitelé. V čem 

spočíval? Nejdříve jsme na pracovní poradu pozvali projektanta 
Církvického obchvatu, který o všech okolnostech a souvis-
lostech ví určitě nejvíce, protože na něm pracuje od samého 
počátku, což je více jak 10let. Z tohoto jednání vyplynul závěr 
pozvat na pracovní poradu senátora pana ing. Jaromíra Strnada 
a celé zastupitelstvo obce Třebešice. 
Vlastní pracovní porada se uskutečnila 5.6.2012 za účasti 
všech zastupitelů obce Církvice a Třebešice a pana senátora 
Strnada. Byla dohodnuta kompromisní varianta trasy obchva-
tu, se kterou souhlasili všichni přítomní. Dále bylo dohodnuto, 
že obec Třebešice bezodkladně zahájí změnu územního plánu 
obce a dohodnutou variantu obchvatu do této změny zakompo-
nuje jako veřejně prospěšnou stavbu. Rovněž byla přislíbena 
aktivní pomoc při prosazování obchvatu Církvice panem sená-
torem Strnadem. 
Jsem hluboce přesvědčen o tom, že uvedenými kroky jsme jako 
zastupitelstvo obce Církvice přispěli k tomu, aby se okamžitě 
rozběhla další příprava Církvického obchvatu a až bude dokon-
čena vydáním stavebního povolení, bude zahájena vlastní 
realizace. Mé velké přání je, aby to bylo co nejdříve.

Stanislav Vlk, místostarosta obce    

JAKÝ JE STAV PŘÍPRAVY OBCHVATU?

Od začátku letošního roku se počet 
obyvatel v naší obci rozrostl o tři malé 
občánky. Jsou jimi Honzík Jelínek, Eliš-
ka Topolová a Matěj Kielar.  A právě tyto 
dva kluky a jednu holčičku pan starosta 

přivítal v sobotu 16.6.2012 do života. 
Opět tento slavnostní okamžik zpestřily 
děti ze ZŠ s kulturním pásmem, které s 
nimi připravila paní učitelka Uhlířová. 
Upomínkou na tento den bude pro děti 

a jejich rodiče malý dáreček, který jim 
pan starosta předal. Nezbývá, než dětem 
popřát krásný a spokojený život a rodi-
čům co nejméně starostí a hodně radostí.

Vítání občánků�
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Ani v měsících dubnu, květnu a červnu jsme 
nezapomněli na naše jubilanty. Zástupkyně 
SPOZu osobně navštívily a poblahopřály 

těmto oslavencům: p. Jiřině Nápravníkové, 
p. Jaroslavě Krulišové, p. Jaroslavě Grego-
rové, p. Karlovi Krátkému, p. Františkovi 

Nádvorníkovi, p. Miloslavě Málkové, p. 
Jiřímu Kvapilovi, p. Martě Hlaváčkové, p. 
Anně Faltysové a p. Stanislavu Písaříkovi.  

ANDERSENOVA NOC
Měsíc březen je měsícem knihy a jeho vyvrcholením je osla-
va narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. 
Stejně jako v minulých letech se i letos stala naše knihovna 
patronem Andersenovi noci. 
Děti se sešly v pátek 30. března odpoledne do kulturního domu se 
spacáky, batůžky, oblíbenými plyšáky a hlavně v kostýmech indi-
ánů, v jejichž duchu probíhala celá tato akce. Po příchodu se děti 
rozdělily do čtyř družstev po 7 dětech a honem do plnění úkolů. 
Prvním bylo vysazení dalšího stromu Pohádkovníku na církvické 
návsi. Jednalo se o lípu, která nahradila lípu skácenou v jarním 
období. Hned po té jsme se s dětmi přesunuli na dvůr obecního 
úřadu, abychom si na ohni připravili „báječnou krmi“. Nepříznivé 
počasí nás připravilo o vyžití na čerstvém vzduchu v přírodě, ale 
o to více jsme ho měli na hry v prostorách sálu KD. Asi nejzáživ-
nější bylo pro děti umělecké řádění, při kterém si měly vytvořit 
svůj vlastní totem a prezentovat své družstvo vymyšleným indi-
ánským tancem. I s dalšími úkoly se děti statečně vypořádaly, ať 
už šlo o rozluštění tajné šifry, překážkovou dráhu, postřehovou či 
vědomostní soutěž. ………..a pak se šlo spát do pomyslných týpí. 
Ráno nás čekala už jen snídaně a rozdělení cen. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce, 
za jejich nasazení, čas, někdy i odvahu, dětem za fajn atmosfé-
ru a provozovatelům KD za umožnění této akce. Příští rok se 
těším AHOOOJ        Marie Procházková

Setkání seniorů
Rok nám utekl jako voda a tak jsme se již po šesté sešli 
v kulturním domě na Tradičním setkání seniorů. Po úvod-
ních slovech pana místostarosty Vlka následoval kulturní 
program Základní školy, který s dětičkami předvedla paní 
učitelka Kvízová a Uhlířová a cvičitelka Jitka Kavko-
vá. Potom nám své umění z kategorie latinskoamerických 
a standardních tanců předvedl taneční pár sourozenců 
Chroustovských z Taneční školy manželů Novákových. A 
pak už následovala volná zábava. K tanci a poslechu hrálo 
po loňském úspěchu duo pana Kruliše. Dle ohlasu se všich-
ni zúčastnění dobře bavili, ať už to bylo při tanci a nebo 
povídáním u stolu. Vždyť někteří lidé se potkávají už jen na 
tomto setkání. Pro všechny bylo jako vždy připraveno malé 
pohoštění, za které děkujeme našim místním sponzorům. 
A co dodat závěrem – snad jen to, že se budeme těšit zase za 
rok na další, v pořadí již sedmé příjemné setkání se všemi, 
kteří se rádi přijdou pobavit a posedět. 

Jsem velice rád, že tento problém v naší obci bude ke spoko-
jenosti občanů v dohledné době téměř vyřešen. Všechny 
chodníky, ať už to jsou chodníky v centru obce, budované 
současně s komunikacemi ke kostelu Svatého Jakuba, nedávno 
vybudované chodníky v Netřebi, chodník k zastávce ČD anebo 
chodník od Rebhánů ke Števcům, který se bude realizovat ve 
druhé polovině letošního roku, všechny přispěly velkou měrou 
k pohodě a bezpečnosti všech občanů. Na některých chodní-
cích, vybudovaných o něco dříve, bude do budoucna nutná 
rekonstrukce a já pevně věřím, že se na ně nezapomene. Jelikož 
se dost často účastním veřejných zasedání, kde se dozvídám 
spousty zajímavých věcí a informací, vím, že příprava jaké-
koliv akce je velice náročná a zdlouhavá, mnohdy delší, než 
samotná realizace stavby. A proto chci touto cestou poděkovat 
za všechny spokojené občany všem předešlým i současným 
zastupitelům a hlavně panu starostovi a místostarostovi nejen 
za chodníky, ale i za vše, co pro rozvoj obce udělali, dělají a 
ještě udělají.          Za všechny spokojené občany jeden z nich

Chodníky v naší obci
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UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad tímto upozorňuje občany na skutečnost, 
že sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 8:00 do 
11:00 hodin. Mimo tuto dobu je možné požádat o 
otevření dvora na Obecním úřadě. V žádném přípa-
dě neodkládejte odpad před dvůr, nepřehazujte přes 
plot, ani neukládejte do kontejneru u hřbitova, který 
má výhradně sloužit pouze pro hřbitovní odpad. 

Dále upozorňujeme podnikatele, že veškeré odpado-
vé hospodářství z podnikání musí řešit ze zákona se 
svozovou fi rmou a ne prostřednictvím obce. 
V případě potřeby likvidace většího množství odpa-
du je toto možné řešit se svozovou fi rmou AVE CZ 
Čáslav (tel.: 602 270 566 – stavební, velkoobjemový, 
nebezpečný, domovní odpad), nebo s fi rmou ZERS – 
Kutná Hora-Neškaredice (tel.: 724 782 358 – stavební, 
biologický odpad)

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Obecní úřad ve spolupráci s místní knihovnou a základní školou 
uspořádali v květnu již druhé „Pasování prvňáčků na čtenáře naší 
knihovny“. V letošním roce se této akce zúčastnilo 11 prvňáč-

ků (jedna žačka z důvodu nemoci chyběla), které přivedla jejich 
paní učitelka Krulišová. Pan starosta v kostýmu rytíře Knihomila 
pasoval „Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech lite-
rárních hrdinů, spisovatelů, knihovníků a učitelů“ 4 děvčata a 7 
chlapců. Nově pasovaní čtenáři obdrželi pasovací listinu, šerpu 
čtenáře roku 2012 a malý upomínkový předmět.

Motto: Motto: 
Měj v úctě slovo, ochraňuj knihyMěj v úctě slovo, ochraňuj knihy
a statečně, jako rytíř,a statečně, jako rytíř,
se bij za všechno dobré, co je v nich psáno.se bij za všechno dobré, co je v nich psáno.

� Sluníčko probudilo k životu přírodu. My v MŠ jsme však 
činorodí v průběhu celého roku a nezahálíme ani chviličku. 
Vymýšlíme pro naše děti stále nové a nové akce, aby se nenu-
dily a měly na pobyt v mateřské školce ty nejlepší vzpomínky.
Z vlastní iniciativy jsme pro děti uspořádali „Indiánský den“, 
kde si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být indiánem. 
Vyráběli jsme šperky, totem, naučili jsme se indiánský pozdrav, 
tančili indiánské tance kolem ohně, opékali chleba, aj.. Celou 
akci ukončilo hledání pokladu. Dětem se indiánský den tak 
líbil, že se jim nechtělo ani z indiánského světa zpět do reality. 

� Pro zájem rodičů i dětí se opět konala jarní tvořivá dílnička – 
tentokrát s názvem „Tvoříme ze slaného těsta“. Projekt naplnil 
očekávání. Děti pomocí svých rodičů vytvořily velmi nápadité 
výrobky, na kterých bylo vidět, jak bohatou mají fantazii.

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘINKY�

� Indiánský den - opékáme chlebapokračování na str. 4
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� K svátku našich maminek jsme jako již tradičně uspo-
řádali besídku. Malé děti z oddělení „Myšiček“ předvedly 
svým maminkám jaký pokrok udělaly a co nového se nauči-
ly. I „Koťátka“ předvedla své vystoupení zpestřené kroužkem 
angličtinářů a kroužkem hry na fl étnu. Děti v kroužku fl étniček 
jsou velice šikovné, dobře spolupracují, je vidět, že je hraní 
baví a rodiče se jejich domácí přípravě věnují, za což bych jim 
chtěla poděkovat.

� Letošní školní výlet jsme si naplánovali do Zruče nad Sáza-
vou, navštívili zámek Zruč a prohlédli si expozici hraček, 
panenek a medvídků. Děti měly možnost vidět hračky, s který-
mi si hráli nejen jejich rodiče, ale i babičky a dědečkové. V 
zámeckém parku rytíře Miloty si vyzkoušely plnění disciplín, 
které musel ovládat každý středověký rytíř.

� V rámci výukového programu naše město – vesnice jsme 
se vypravili na výlet do Čáslavi. Navštívili jsme též kostel sv. 
Jakuba. Po poutavém výkladu p. Hruškové, která nás formou 
pohádky seznámila s historií vzniku místního kostela, jsme si 
před oltářem zahráli na fl étničky. 

� V měsíci květnu byl zahájen předplavecký výcvik.
� Oslavy MDD proběhly pod názvem „Smyslová revue“ – děti 
poznávaly různé chutě, vůně, zvuky a předměty pomocí všech 
svých smyslů.
� Další kolo „Školkové olympiády“, v pořadí již třetí, 
proběhlo 12.6.2012 za spolupráce s žáky ZŠ. Po zapálení 
olympijského ohně a zpěvu hymny děti změřily své síly v 5-ti 
disciplínách. Za své snažení a zdravou soutěživost obdržely 
medaile a odměnu. 

� V úterý 19.6.2012 jsme se za přítomnosti rodičů, rodin-
ných příslušníků a p. starosty J. Volence slavnostně rozloučili s 
předškoláky. V průběhu slavnostního pásma proběhlo pasování 
a šerpování, obdrželi vysvědčení, knihu s věnováním a DVD, 
které jim i po letech připomene chvíle strávené v naší mateřince.
Do ZŠ nám odchází 19 dětí. Pod vedením p. uč. Závůrkové, 
která je bude po prázdninách vyučovat, si mohly vyzkoušet 
„Školu na nečisto“.
Jak vidíte, nenudíme se. Připravujeme další a další akce.
Za celý kolektiv MŠ přejeme hezké prázdniny, budoucím 
prvňáčkům šťastné vykročení do školy a v příštím vydání novin 
opět nashledanou.              Laďka Dymáková

pokračování ze str. 3

�  Besídka pro maminky � Školková olympiáda

�  Školní výlet - čas na svačinku

�  Výlet do Čáslavi

Zahradní slavnost
Dne 15. 6. 2012 se na naší školní zahradě konala historicky 
první Zahradní slavnost.  Přípravy doprovázely obavy a strach z 
nového pojetí prezentace práce učitelek a dětí.  Do letoška bylo 
totiž největší kulturní akcí roku tradiční Vítání jara, které mělo 
na Bílou sobotu přilákat do kulturního domu rodiče a příbuzné 
shlédnout vystoupení dětí , koupit si dětské výrobky a podpořit 
tak ZŠ. Tato slavnost měla v posledních letech rozpačitý ohlas, 
a proto jsme se rozhodli pojmout celou akci jinak.
Cílem nového projektu bylo spojit spolupráci dětí, rodičů, peda-
gogů a veřejnosti naší obce. Rodiče jsme seznámili se základní 
představou a požádali je o pomoc s organizací. Zpočátku jsme 
vnímali jejich rozpaky, ale nakonec jsme se setkali s tvořivostí 
a iniciativou většiny rodičů a příbuzných dětí. 
Zbývalo tedy nacvičit s dětmi program a sehnat sponzory, kteří 
by celou akci podpořili. Musím podotknout, že díky fi nanční-
mu daru se podařilo zajistit občerstvení, od fi rmy Gira a pana 
Bogdana jsme obdrželi ovoce a zeleninu a maminky a babičky 
napekly sladké dobroty.
Celý program byl zahájen vystoupením žáků ZŠ. 1. ročník 
s paní učitelkou Irmou Krulišovou nacvičil taneční vystoupe-
ní na skladbu z fi lmu Pomáda. 2. a 3. ročník se pod vedením 
paní učitelky Hruškové představil s muzikálem Z. Svěráka a J. 
Uhlíře Červená Karkulka. 4. ročník zahrál pohádku Zvířátka 
a loupežníci, kterou s nimi připravila 

ŠKOLNÍ ZPRÁVY�

pokračování na str. 5
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paní ředitelka Lenka Kvízová a 5. ročník se svou paní učitelkou 
Janou Závůrkovou nastudoval a zahrál pohádku Čert a Káča. V 
pauzách se pak tančilo a hrálo na hudební nástroje. Děti sklidily 
ohromný úspěch. Tím ale celé odpoledne teprve začalo. 
Naše zahrada se na jediné odpoledne proměnila v jarmark s 
několika stánky.  Hosté se mohli občerstvit masitými, tekutými 
nebo sladkými dobrotami, vyzdobit si tričko či umotat zvířát-
ko ze sena. Vedle si aranžovali koupelovou sůl do sklenic.  Po 
soutěži v prokousávání koláčů k pětikoruně se šli osvěžit ovoc-
ným koktejlem či vlastnoručně vyrobenou chuťovkou. Mohli si 
dokonce  nechat vytvořit účes od skutečné kadeřnické profesi-
onálky. A nechyběl ani stánek s výrobky šikovných maminek. 

Tváře dětiček i jejich blízkých zářily štěstím a pohodou a 
nikomu se nechtělo domů. Nádhernou atmosféru tvořivého 
odpoledne ukončila až tma.
Náš cíl byl tedy splněn. Prožili jsme společně odpoledne, na 
kterém se nepodíleli jen učitelé a děti, ale zapojili se i rodiče a 
další, kteří nám svou účastí vyjádřili obrovskou podporu. Před-
vedli jsme práci žáků ZŠ a ukázali tak, jak skvělé děti tady máme. 
Získané prostředky využijeme k nákupu didaktických pomůcek.
Na závěr mi dovolte poděkovat. Jmenovitě bych určitě na 
někoho zapomněla. Proto všem, kteří se podíleli na přípravě, 
realizaci, fi nanční či jiné podpoře tohoto projektu, děkujeme. 
Nová tradice Zahradní slavnosti byla zahájena a všichni se už 
teď těšíme na její druhý ročník.     Mgr. Ludmila Hrušková

pokračování ze str. 4

Výlet Letos jsme na škol-
ní výlet vyrazili autobusem 
nejprve na hrad Český Štern-
berk. Z dálky jsme obdivovali 
mohutnou stavbu na skále nad 
řekou. Při prohlídce uvnitř 
žáci viděli mnoho krásných 
věcí – obrazů, knih, trofejí, 
nábytku a  dozvěděli se spous-
tu zajímavostí. Nejvíce děti 
ale udivilo, že jeden z dědiců 
hradních pánů tady stále žije. 
Následovala cesta do Takoní-
na, kde byl pro děti připravený 
program o Karlu IV. a živo-
tě v jeho době. Při vyprávění 
sám král vysvětloval význam 
některých slov, která se dnes 
už nepoužívají nebo časem 
získala úplně jiný význam. 
Následovala ukázka rytířské-
ho brnění, jak se král do něho 
oblékal i jak trénoval ve  zbro-
ji na koni. Po tomto programu 
si děti mohly na jednotlivých 
stanovištích vyzkoušet někte-
ré činnosti, které se dnes už 
běžně nepoužívají, například 
praní na valše nebo jak se 
předl len. Prostě letošní výlet 
se povedl, k čemuž přispělo 
i dokonalé počasí.   
     ( Mgr. Irma Krulišová )

Škola nanečisto 
Zahájení školní docházky je 
mezním okamžikem našeho 
života. Vstupem do první třídy 
končí období bezstarostného 
dětství, nastávají nové povin-
nosti nejen pro děti, ale i pro 
rodiče. Většina tento okamžik 
očekává s napětím, někteří 
dokonce s obavami. Pro děti 
je to trochu krok do neznáma. 
Uspořádáním „Školy nanečis-
to“ jsme jim nabídli možnost 
vyzkoušet si, co je čeká a 
ukázat to i jejich rodičům.
Ve čtvrtek 7. června se proto 
brány naší školy otevře-
ly pro předškoláčky a jejich 
doprovod. Byli jsme potěšeni 

velkým zájmem. Do školních 
lavic usedlo na zkoušku čtrnáct 
budoucích prvňáčků. Děti měly 
možnost seznámit se s moder-
ně vybaveným prostředím 
školy i budoucí paní učitelkou. 
Vyzkoušely si, že na cestě za 
poznáním je čekají nejenom 
povinnosti, ale také množství 
her a zábav  i s využitím inter-
aktivní techniky. Na památku 
si domů odnesly vlastnoručně 
vyrobenou hračku z papíru. 
Přáli bychom si, aby naši budou-
cí žáčci prožili krásné prázdniny, 
a věříme, že se budou do školy 
těšit, stejně jako my se těšíme 
na ně. 
Na shledanou v září!
       Mgr.Jana Závůrková
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SDH  CÍRKVICE�

PLAMEN 2011/2012

Jedná se o celoroční soutěž dětí. Po podzimní části následo-
vala část jarní. Nejdříve přišel na řadu 24. dubna v Nových 
Dvorech „Závod požárnické všestrannosti“. Naše SDH 
vyslalo na tento závod 3 hlídky mladých hasičů. Jelikož 
nepřálo počasí, měly děti závod, který se celý odehrává ve 
volné přírodě, dosti ztížen a to hlavně stavem terénu, na 
kterém se závod běžel. Také střelba, šplhání po laně a další 
úkoly se se zkřehlými prsty opravdu obtížně plnily. I přesto 
se u dětí projevila bojovnost a snaha, zvládnout celý závod 
co nejlépe. 
Vyvrcholení celoroční soutěže se letos konalo 12. Května 
v Uhlířských Janovicích, kde se soutěžilo v požárním útoku 
CTIF a požárním útoku. Opět bylo zápolení ztíženo deštěm 
a proto byly v rámci bezpečnosti dětí učiněny úpravy v 
pravidlech. Naše děti se špatným počasím nenechaly odradit 
a opravdu s vypětím všech sil statečně bojovaly. 

Vysoká

Hasičská sportovní sezóna začala na našem okrese závodem 
dospělých „Výběh na rozhlednu Vysoká“, konaným 14.4.2012. 
Tuto akci tradičně připravilo Okresní sdružení hasičů Kutná 
Hora ve spolupráci s SDH Nové Dvory. Pořadatele potěšil 
zájem hasičů jednotek nejen z okresu Kutná Hora. 
Pro závodníky byly opět připraveny 3 kategorie – muži s dýcha-

cí technikou, muži a ženy bez dýchací techniky. Na všechny 
závodníky čekalo 144 schodů ve dvou pokusech. Na startov-
ní listinu bylo zapsáno celkem 10 družstev. Naše SDH vyslalo 
pouze dva závodníky, kteří bojovali v nejsilněji obsazené kate-
gorii – muži bez dýchací techniky. David Mrázek obhájil 1. 
místo z podzimního klání a dokonce vylepšil svůj rekord, který 
je nyní 30,43s, David Ludra obsadil pěkné 5. místo z celkového 
počtu 14ti závodníků.

Závod požárnické 
všestrannosti

Požární útok CTIF Požární útok
Celkové umístění 

Plamen

Mladší hasiči 5. místo 2. místo 4. místo 4. místo

Starší hasiči „A“ 4. místo 3. místo 4. místo 3. místo

Starší hasiči „B“ 5. místo 5. místo 5. místo 5. místo

Výsledky jarního kola a celkové umístění

TONÍKOVA BÁSNIČKA

Antonín Schovanec ( 9 let)

Každý den nemohu se dočkat rána,Každý den nemohu se dočkat rána,
až se zas otevře u školy brána.až se zas otevře u školy brána.
Ráno se obuju, nasadím čepiciRáno se obuju, nasadím čepici

a rychle pospíchám do školy v Církvici.a rychle pospíchám do školy v Církvici.
Vždycky jsem smutný, když je nemocnáVždycky jsem smutný, když je nemocná

paní učitelka Lída Ovocná.paní učitelka Lída Ovocná.
Úkoly plním vždy, učím se příkladně,Úkoly plním vždy, učím se příkladně,
jen občas něco z hlavy mi vypadne.jen občas něco z hlavy mi vypadne.

S přehledem mohl bych mít samé jedničky,S přehledem mohl bych mít samé jedničky,
já je však nechat chci pro další dětičky.já je však nechat chci pro další dětičky.

Vízo snad nebude taková bídaVízo snad nebude taková bída
a tak mě čeká už čtvrtá třída.a tak mě čeká už čtvrtá třída.

Příští rok větší snad budu mít štěstí,Příští rok větší snad budu mít štěstí,
letos jsem totiž dostal i pěstí.letos jsem totiž dostal i pěstí.

Teď budou prázdniny, tak říci nutno,Teď budou prázdniny, tak říci nutno,
že po vás všech bude mi smutno!že po vás všech bude mi smutno!

Skok do prázdnin
K završení blížícího se konce školního roku uspořádala dne 24.6.2012 MO ČSSD ve 
spolupráci se ZŠ a MŠ dětské odpoledne pod názvem „Skok do prázdnin.“
Letní odpoledne plné sluníčka, her, soutěží, odměn a opékání špekáčků udělalo krásnou 
tečku za uplynulým školním rokem.
Nyní nám zbývá pouze popřát dětem hezké prázdniny!        Laďka Dymáková
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9.června se konala v Hlízově okrsková soutěž, na kterou se 
přihlásilo 9 družstev mužů a 3 družstva žen. Naše SDH vyslalo 
celkem 4 družstva – 2x muže a 2x ženy. Zahajovalo se tradičně 
štafetou 4x100 metrů – okno, bariéra, kladina a hasičák. Naši 
muži měli lepší čas až ze druhých pokusů a zajistili si průběžné 
1. a 3. místo. Mezi ně se na druhé místo dostali pouze Nové 
Dvory, které v požárním útoku zvítězily o pouhých 1,5 vteřiny 
a tudíž si odnesli putovní pohár ze celkové 1. místo. Našim 
mužům se nepodařilo obhájit loňské i předloňské vítězství, 
ale s 2. a 3. místem byli též spokojeni. Muži ze SDH Jakub 
si vybojovali za slušně provedené pokusy celkové 5. místo. V 
kategorii žen vyhrály obě discipliny naše ženy „B“ – dorosten-
ky a tím si zajistily celkové 1. místo. Ženy „A“ po dramatickém 
nástřiku braly 2. místo. Třetí místo si odvezly ženy z Třebešic. 

Okrsková soutěž v Hlízově
Touto cestou děkujeme všem členům i nečlenům SDH, kteří se 
podíleli na přípravě a zajištění veškerých soutěží a akcí. Infor-
mace o našem sboru a plán akcí naleznete na internetových 
stránkách www.sdhcirkvice.estranky.cz. 

V sobotu 5. května odstartoval 2. ročník „Ligy v požárním 
útoku mladých hasičů“ 1. kolem, které se konalo v Církvici – 
cvičiště v Jakubě. Tato soutěž je určena i pro týmy z okolních 
okresů. 
Do Církvice si přijela zasoutěžit 2 družstva přípravky, 11 druž-
stev mladších a 5 družstev starších hasičů. Úkolem družstev 
bylo pomocí motorové stříkačky dopravit vodu hadicemi ke 
sklopným terčům. Nejprve šla na start družstva přípravky, kde 
snad ani nešlo o výsledný čas, ale o radost dětí, jejich boj se 
sacím košem, spojováním a rozbalováním hadic a poté i s prou-
dem vody.
Po přípravce nastoupila družstva mladších hasičů. U této kate-
gorie se už projevuje vyšší bojovnost a nasazení. Byly vidět 
velmi povedené pokusy a skvělé časy, i když někdy se zrovna 
nepovede našroubovat sací koš, či zapojit správně hadice. U 
starších hasičů byly k vidění vydařené pokusy, i když někdy se 
to také nepovede, ale to je proto, že pro dosažení lepšího času 
se více riskuje. Naše družstva mladších i starších hasičů vybo-
jovala krásná druhá místa hned za neporazitelnými Janovicemi. 
Jako vedlejší disciplina byla pro děti připravena soutěž v požár-
ním útoku CTIF, kdy naše děti obsadily opět druhá místa. 
Celý soutěžní den se povedl, počasí vyšlo a účast dětí byla nad 
očekávání veliká. 

Soptík 2012
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Mnozí občané vědí, že tělovýchova má v 
naší obci dlouholetou tradici. Málo koho 
tedy překvapí, že v letošním roce už uplyne 
100 let od založení místního Sokola. Tato 
událost si zaslouží důstojné připomenu-
tí, které se chystá na poslední srpnovou 
sobotu 25.8.2012. Při tom bychom chtě-
li veřejnosti ukázat, čím se v současnosti 
naše TJ zabývá. Snažíme se pokračovat v 
zavedené tradici a s pomocí obce se nám to 
daří. Víme, že byla krásně zrekonstruována 
sokolovna, ve které přibyly další prostory a 
moderní vybavení, především v nové posi-

lovně. Chystá se výstavba víceúčelového 
hřiště, které bude také sloužit zájemcům 
všech věkových kategorií. Moderní doba 
si žádá nové podmínky, které se snažíme 
zajistit. Nejaktivnější jsou oddíly volejba-
listů, nohejbalistů a kondičního cvičení žen, 
které se účastní turnajů a pořádají různé 
další sportovní akce. V poslední době 
proběhly na návsi v Jakubě 2 volejbalové 
turnaje a už 4.ročník Letního vábení, pořá-
daný Míšou Pernikářovou. Všechny tyto 
akce měly velmi pozitivní ohlas od spor-
tovců i diváků. Přispělo k tomu bezvadné 

zázemí v sokolovně i krásné prostředí 
jakubské návse. Doufejme, že se sejdeme 
v hojném počtu i na oslavách 100. výročí 
založení místního Sokola.  K tomu bych 
měla velkou prosbu. Podívejte se doma 
do zapomenutých krabic a zásuvek, zda v 
nich nenajdete nějaké fotografi e či před-
měty (odznaky, diplomy, sokolské nebo i 
spartakiádní cvičební úbory…) spojené s 
tělovýchovou v obci od minula do součas-
nosti. Budeme moc rádi, pokud nám je 
zapůjčíte. Se všemi se těšíme na shledání 
na oslavách v srpnu.           Lenka Kvízová  

Tělovýchova v obci

11 chlapců ve věku od šesti do devíti let se od podzimu 2011 
každou středu setkává k pravidelným fotbalovým tréninkům, 
pod vedením pana V. Kicnera a T. Hrušky. Víkendy pak tráví 
na zápasech. 
Podzimní část sezóny získávali kluci zkušenosti se staršími 
protihráči. Odehrály se celkem čtyři turnaje. Někteří byli i 
poprvé na hřišti, a proto se zpočátku moc nedařilo. K realizaci 
zimní přípravy posloužila nově zrekonstruovaná Sokolovna, 
kterou jsme využívali každý víkend od ledna do konce března 
2012. Zde jsme kluky připravovali na jarní část sezóny. Děti 
získávaly fyzickou kondici a zdokonalovaly se v ovládání míče.
Sehráli jsme tři přípravné zápasy s těmito výsledky: Sedlec 
12-4, Malín 13-6 , Čáslav v hale BIOS 2-1, 5-4. Do jarní části 

jsme vstupovali turnajem v Bílém Podolí, kde jsme za účas-
ti čtyř týmů skončili na druhém místě. Následovaly turnaje 
v Kutné Hoře, Vrdech a Čáslavi s bilancí sedmi vyhraných 
utkání, dvou remíz a třech proher a s celkovým skóre 54 vstře-
lených a 32 obdržených gólů. Na chlapcích je půlroční dřina 
znát. Jsme rádi, že je fotbal baví. 
Sezónu jsme zakončili rozlučkou. Za účasti předsedy oddílu 
a starosty obce obdrželi kluci pohár, čokoládovou medaili, 
diplom a dort. Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří nám 
pomáhají s odvozem dětí na zápasy, podporují nás a pomáha-
jí nám s organizací. Těšíme se na další spolupráci i na další 
přírůstky do našeho oddílu.

Tomáš Hruška, Vladimír Kicner

Mladší přípravka SK Církvice


