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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Kostel Sv. Vavřince Kostel Sv. Jakuba

v letošním prvním vydání našich no-
vin bych Vás rád informoval, jaká je si-
tuace s úpravnou vody, dále jaká bezpeč-
nostní opatření v obci připravujeme, stav 
dokončení zázemí na sportovištích a vy-
budování bezdrátového rozhlasu v rámci 
protipovodňového opatření.

Projektová dokumentace, kterou nám 
zpracovává IKKO Hradec Králové, je při-
pravena, a to včetně nového vrtu a výtlaku 
od vrtu k vodojemu. Jakmile bude ukon-
čeno územní řízení, kde předpokládaný 
termín ukončení je konec dubna až začá-
tek května, požádáme o stavební povolení 
a současně také o dotaci na realizaci stav-
by. Přeji si, aby výstavba úpravny vody 
začala co nejdříve a „tvrdost“ vody dodá-
vaná do vodovodního řadu byla nižší, než 
máme dnes.

Na poradách zastupitelstva jsme se čas-
to vraceli k bezpečnosti občanů v naší obci. 
Dohodli jsme se na některých (i nepopu-
lárních) opatřeních, která budou v obci 
provedena. Na prvním místě chci jme-
novat chodník z Jakuba ke čtyřdomkům 
v Netřebi, který v těchto dnech začínáme 
budovat.  

V obci u fotbalového hřiště bude ome-
zeno parkování na silnici podél vybudo-
vaného chodníku a občané v této části 
obce budou parkovat na svých pozemcích, 
neboť zde je opravdu situace se zaparko-
vanými auty neúnosná. Dalším nebezpeč-
ným místem se stala Trávní cesta, kde si 

cizí řidiči našli zkratku a provoz po této 
místní komunikaci několikrát narostl. Zde 
bude do měsíce namontován zpomalovací 
retardér s omezenou rychlostí na 30 km/h 
a také značky omezující průjezd po této 
komunikaci. U kulturního domu směrem 
od pošty bude nainstalováno zrcadlo pro 
zlepšení průjezdu touto křižovatkou. Další 
zrcadlo by mělo být na opačném konci této 
komunikace, a to na křižovatce u „Křížku“ 
(Nádvorníků) v Jakubě, kde se také zlepší 
výhled při výjezdu vozidel na hlavní silnici 
směrem na Nové Dvory.

Samozřejmě, že nejnebezpečnějším 
místem zůstává silnice I/38 – státovka, ale 
na toto téma jsem Vám psal v minulém vy-
dání našich novin. Zde se nic nezměnilo 
a předpokládaný termín zahájení obchva-

tu obce Církvice je plánován na rok 2019.
Dále bych napsal pár vět o dokonče-

ní zázemí – kabin u našeho sportoviště. 
V loňském roce jsme měli požádáno o do-
taci na Ministerstvu školství (MŠMT), ale 
bohužel dotační titul byl zrušen a zatím 
nebyl žádný nový vyhlášen. Částka za nové 
zázemí – kabiny je 13 mil. Kč. V rozpočtu 
obce máme 4,5 mil. a 2 mil. jsme obdrže-
li dotaci na spoluúčast od Středočeského 
kraje. Zbylé prostředky (50%) jsme doufa-
li, že obdržíme právě z dotace od MŠMT. 
Pokud bychom ani v letošním roce žádnou 
dotaci neobdrželi, měli by noví zastupitelé 
přijmout na svých jednáních stanovisko 
a sportoviště dokončit. Je zde možnost 
např. přepracovat projekt, zmenšit a zjed-
nodušit stavbu, tím samozřejmě je i zlevnit 
a dokončit akci za částku mnohem nižší  
z rozpočtu obce pro rok 2019.

Informace na závěr je k bezdrátové-
mu rozhlasu, kde jsme v loňském roce 
získali dotaci a realizace je plánovaná na 
září letošního roku. Nyní probíhá výbě-
rové řízení na dodavatele a po vyhodno-
cení nabídek a přípravných prací proběh-
ne samotná realizace. Nejedná se pouze 
o bezdrátový rozhlas, ale i o monitorová-
ní hladiny Klejnarky, kdy změny průtoku 
a výšky hladiny budou zaznamenávány 
a přenášeny průběžně na obecní úřad a do 
mobilního telefonu starosty.

Jiří Volenec, starosta
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Z  ČEHO MÁM RADOST ?
V prvé řadě mám radost z toho, že v těchto dnech byla 

zahájena stavba „Chodník Jakub – Netřeba“ na jehož pří-
pravě a realizaci se podílím. Ale o tom dnes psát nebudu, 
protože jsem o tom psal v posledních Církvických novi-
nách a údaje , které jsem tam uváděl stále platí.

Dnes se chci zaměřit na to, co není příliš vidět, o čem 
se ani moc neví a přesto tyto věci mají velký vliv na ži-
vot naprosté většiny obyvatel obce. O co jde? Jde kromě 
jiného o celý systém splaškové kanalizace včetně čistír-
ny odpadních vod. Mám radost z toho, že se nám po-
dařilo v posledních letech realizovat některé investiční 
akce, které přispěly ke zlepšení technického stavu celé-
ho systému i jeho funkčnosti, ale také úsporám elektric-
ké energie. Vedle toho, co se již vybudovalo, připravu-
jeme pro realizaci ještě v letošním roce investiční akci, 
jejímž cílem je vyřešení současných problémů na síti 
podtlakové kanalizace a celkové posílení její kapacity. Na 
tuto akci je reálný předpoklad získání dotace z rozpoč-
tu Středočeského kraje. Kromě uspokojení z toho co se 
nám v uplynulých několika letech podařilo vybudovat 
a co také připravujeme, jsem moc rád, že se nám poda-
řilo v rámci „Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové 
Dvory“ od loňského roku prosadit vytvoření tzv. „Fondu 
obnovy“, kde se vytváří poměrně slušná fi nanční část-

ka na budoucí obnovu čističky odpadních vod a celého 
systému splaškové kanalizace. Jsem přesvědčen o tom, 
že současný stav v „Dobrovolném svazku obcí Církvice 
a Nové Dvory“ i technický stav celého systému splaškové 
kanalizace mě opravňuje ke konstatování, že mohu odejít 
z tohoto svazku s uspokojením a čistým svědomím.

RSDr. Stanislav Vlk
místostarosta obce

ANDERSENOVA NOC 2018

Letošní již čtrnáctou ANDERSENOVU NOC jsme 
prožili 23. března. Připomněli jsme si malíře a spisova-
tele Josefa Čapka, který před 90. lety napsal a nakreslil 
knihu Povídání o pejskovi a kočičce, pro svoji dcerku 
Alenku, která v roce 1928 dorůstala do školních let. V 
sokolovně v Jakubě bylo vše připraveno a tak nic nebrá-

nilo tomu, ponořit se do světa pohádek a příběhů výše 
jmenované knihy. Po rozdělení dětí do družstev a sepsání 
tajných přání dětí, jsme se vypravili do ulice ke hřbito-
vu, abychom zde za pomoci pana starosty zasadili nový, 
mladý doubek. Ten alespoň pro začátek nahradí vykáce-
né, nemocné smrky. Při zpáteční cestě jsme zjistili, že v 

parku před sokolovnou se přemno-
žily myšky. A tak se všechny kočičky 
a pejskové, kterých letos bylo celkem 
38, pustili do jejich odchytu. Které 
družstvo nasbíralo nejrychleji svých 
60 papírových myšek, vyhrálo. Dal-
ší úkoly jsme už plnili v sokolovně. 
Jako například pověsit a poté sebrat 
usušené prádlo, rozluštit dopis od 
pejska a kočičky, který byl napsán v 
morseově abecedě a nebo klasickou 
kimovu hru. Pak se ohlásila naše hla-
dová bříška, takže po párečcích od 
pana Pozdníka se jenom zaprášilo. 

A protože to chtělo ještě něco sladké-
ho, děti si samy ozdobily šlehačkou a 
ovocem své dorty. Bříška nás po nich 
nebolela jako toho mlsného psa, kte-
rý pejskovi a kočičce jejich upečený 
dort snědl. My jsme do nich totiž 
dali jen to, co tam patří, a ne žádné 
dobré věci, jako pejsek s kočičkou. 
Nakonec se děti vydováděly při ob-
lékané, kdy se musí co nejvíce věcí 
obléknout vybranému modelovi či 
modelce. A protože se blížila pomalu 
půlnoc, začali jsme se stlaním svých 
pelíšků, abychom se mohli ponořit 

do světa snů. Ráno se dětem z vyhřá-
tých spacáčků moc nechtělo. Některé 
děti se probouzely s nejistotou, zda-
li tu s námi spal pejsek s kočičkou, 
a nebo to byl jen sen.…

Letošní noc skončila, děti se vrá-
tily ke svým rodičům, však jim měly 
co vyprávět. A my už můžeme po-
malu přemýšlet, co připravit na příští 
rok. 

BIO ODPAD

Protože se nepodařilo splnit podmínky společnos-
ti AVE CZ, že se do systému svozu musí zapojit 
alespoň padesát domácností, sběr BIO odpadu 
nemůže bohužel být v naší obci obsluhován. Ve 
stanoveném termínu se přihlásilo pouze patnáct 
zájemců. Pro skládkování BIO odpadu doporuču-
jeme i nadále využívat kontejner ve dvoře za OÚ. 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Sbor dobrovolných hasičů Církvice pořádá v neděli 
15. dubna v dopoledních hodinách sběr železné-
ho šrotu v Církvici. Žádáme občany, aby z důvodu 
zcizení ponechali železný šrot za svými vraty. 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Obecní úřad Církvice provede ve dnech 7.5. - 12.5. 2018 sběr nebezpečného odpadu.

Po a St 7:00 – 16:30
Út a Čt 7:00 – 15:00
Pá 7:00 – 12:00
So 8:00 – 11:00 

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) apod. Dále veš-
kerý elektroodpad (kompletní) - televizory, výpočetní technika, rozhlasové přijímače, lednice, mrazáky, pračky, 
sušičky, myčky, sporáky, trouby, vysavače, fény, žehličky a podobně. 
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SPOZ

Za uplynulé tři měsíce jsme nezapomněli na naše spoluobčany, kteří oslavili svá krásná životní jubilea: 
Rebhán Ladislav, Procházková Daniela, Král Oldřich, Sochor Jiří, Molíková Libuše, Jakubů Hana, Voclová 
Jaroslava, Zikmundová Helena, Buková Božena, Holub Zdeněk, Třmínek Ladislav, Myšička Stanislav, 
Mansfeldová Hedvika, Mendelová Jiřina, Pekárková Božena, Malečková Zdenka, Janečková Věra, Šťastná 
Daniela, Beranová Anna a Skalníková Alena.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tradiční vítání nových občánků se od nového roku 

uskutečnilo již dvakrát, a to 3.2. 2018, kdy byli přivítáni 
Daniel Špaček, Adéla Lošková, Benjamin Natanael Štif-
ter, Valerie Vodseďálková a 17.3. 2018, kdy byli přivítá-
ni Matyáš Matoušek, Matyáš Vostřežanský, Adéla a Jan 
Hendrychovi a Viktorie Vamberská. Vítání se konalo 
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Pan starosta všem popřál hodně zdraví a radosti 
z dětí. Rodiče se zapsali do pamětní knihy obce, dostali 
malý dárek a maminky květinu. Nechybělo nezbytné fo-
tografování. Vstup do života nově narozeným zpestřily 
děti z místní základní školy pod vedením paní učitelky 
Uhlířové.

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

31. března
proběhl úklid příkopů podél silnice 
pod Jakubem SDH Jakub

15. května zápis dětí do MŠ

6. dubna zápis dětí do ZŠ 26. května Tradiční setkání se seniory

15. dubna sběr železného šrotu SDH Církvice 2. června Dětský den v Jakubě

30. dubna
pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti 
v Církvici

15. června Zahradní slavnost v ZŠ

5. května
májový průvod Jakubem s hudebním 
doprovodem (večer od 20 hod. 
Májová veselice v KD)

23. června
jubilejní 10. Letní vábení 
( začátek od 9 hod. v Jakubě na hřišti)

ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY 
Sedmimílovými kroky uhánějí měsíce a po předlou-

hé zimě se Broučci, Myšky i Koťata těší opojným jarním 
dnům. Nezaháleli  jsme ani den, a tak si dovolíme uvést 
Vás do našich dobrodružství od Nového roku. Povánoční 
vyčerpání z nás vyprchalo hned z kraje ledna, kdy paní 
učitelka Dymáková s Koťaty popřáli štěstí zdraví a dlou-
há léta v kostýmech Tří králů a za doprovodu hudebního 
představení. Vinšování v krásných vlastnoručně vyrobe-
ných kostýmech nepatřilo jen dětem, ale také potěšilo 
všechny zaměstnance naší mateřinky. Po zásluze byly děti 
odměněny  hned 11. ledna, kdy se jim dostalo neobvyk-
lého zážitku v podobě sférického kina. To přináší  pohled 
v 360 stupních například na jiné planety, děti se mohou 
ponořit se do mořských hlubin a nebo vydat na výpra-
vu dovnitř lidského těla. A protože ve školce se nejen 
bavíme, ale také učíme, vydala se 24. ledna Koťátka na 
návštěvu 1. ročníku ZŠ. Cílem bylo přiblížení školního 
prostředí a zapojení do vyučovacího procesu. Zatímco 
se předškoláci rozkoukávali po škole, Myšičky se ocitly 
v pohádce o červené Karkulce. Děti si vymódění v převleku 
Karkulky, myslivce nebo vlka společně ke svačině upekly 
i výtečnou bábovku. Broučci, naši nejmenší, zase mysleli 
na drobné ptactvo a vyrobili pro něj krmítka. V měsíci 
únoru naše řady výrazně prořídly a děti i paní učitelky 
podlehly chřipkám a neduhům. V rámci prevence jsme 

si zavolali na pomoc divadlo Koloběžka. To nám přímo 
ve školce zahrálo pohádku JAK VYZRÁT NA BACILY! 
V peřinách jsme se s horečkou neváleli dlouho, hned za 
tři dny 22. února nás totiž čekal karnevalový rej. Přišli 
komixoví superhrdinové, princezny, strašidla, čarodějky, 
nejrůznější zvířátka a dokonce pravý dinosaurus! Společ-
ně jsme pak s dětmi navštívili jednotlivá oddělení naší 
mateřinky a vzájemně se potěšili připraveným vystou-
pením! Činili se všichni! Brouci, Myšky i Koťata. Přišel 
březen, za kamna vlezem. Ale kdeže za kamna, my spíš 
do pohádky. Hned v pondělí ráno 5. března zahrály paní 
učitelky dětem pohádku Zajícova chaloupka a dopoled-
ne nám své umění přišel ukázat klaun Edí! Těšili jsme se 
z koncertu na saxofon i trubku, žonglování a dokonce 
krocení divé šelmy! Všechny fotky a videa z akcí najdete  
na webových stránkách naší mateřinky. 

A co nás čeká? V průběhu dubna se maminky, ta-
tínkové, dědečci a babičky mohou těšit na besídku, kdy 
konečně jaro přivítáme v plné parádě. Předvedeme, jak 
jsme zdatní tanečníci, zarecitujeme nejkrásnější jarní 
verše a říkanky a když budete rodičové hodní, potěšíme 
Vás vlastnoručně vyrobenou maličkostí z naší dílničky! 

Ač se dlouho nevyskytl větší problém s výskytem vší, 
prosíme rodiče, aby dbali na prevenci a prohlíželi dětem 
pravidelně hlavy. Včasně pak můžou učinit hygienická 
opatření i zaměstnanci školky a zabránit tak šíření. 

Jen sluníčkově voňavé dny přeje za kolektiv MŠ Círk-
vice

Veronika Nevrlá 
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POZVÁNKA K ZÁPISU DO MŠ

Vážení rodiče, dovolte nám Vás a Vaše milé ratolesti pozvat k zápisu, který se uskuteční dne 15. května 2018 
od 10:00 v budově MŠ. Pro bližší informace kontaktujte prosím paní ředitelku Bc. Květu Roušalovou.

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Projekt Minimalizace šikany (MiŠ)

Naše škola prošla v letošním školním roce 2017/2018 
uceleným programem pro pedagogy nazvaným Minima-
lizace šikany (MiŠ). Jedná se o komplexní program, který 
pomáhá školám významně snížit četnost i závažnost pro-
jevů šikanování mezi dětmi.

Vedení školy Mgr. Ludmila Hrušková a Mgr. Jitka 
Kvízová a třídní učitelky Mgr. Jana Závůrková a Mgr. 
Šárka Viktorová jezdily na pravidelná dvoudenní škole-
ní do Kutné Hory, kde se spolu s ostatními pedagogy ze 
ZŠ Žižkov, ZŠ Jana Palacha a ZŠ Milovice zdokonalovaly 
v teoretických i praktických otázkách prevence šikany.

Celý projekt byl zaměřen hlavně na vztahy mezi dět-
mi, tvorbu a dodržování vztahových pravidel a realizaci 
zážitkových her a aktivit, díky kterým získávají děti psy-
chickou odolnost a návody řešení krizových situací, kte-
ré můžou ve skupině nastat. V neposlední řadě byl tento 
program zaměřen na řešení projevů šikany s dětmi a zá-
konnými zástupci a spolupráci s externími organizacemi, 
které se této problematice věnují.

Proškolení pedagogové jsou nyní schopni zachytávat 
projevy šikany již v těch nejnižších stádiích a věnují se  je-
jich řešení. Ve škole platí účinná pravidla a procesy, které 
působí preventivně. 

Učíme žáky a třídní kolektivy sebeobraně proti pro-
jevům šikany. Umíme účinně postupovat při závažnější 
šikaně, kdy je potřeba týmové spolupráce a spolupráce 
s externími pracovníky. Zvládneme posoudit, co je šika-
na a co není, rozumět projevům chování, které mohou 
být projevem šikany. Poznáme konkrétní stádium a zá-
važnost šikany podle projevů. Víme, kdy adekvátně za-
sáhnout. Nepodceňujeme důležitost bezpečného klimatu 
ve třídách a otevřené komunikace s dětmi i rodiči. 

Při této příležitosti bych chtěla poděkovat rodičům-
-partnerům, kteří s námi v této oblasti spolupracují. Díky 
tomu budou naše děti lépe připravené na život, nebudou 
se bát o svých trápeních otevřeně komunikovat a budou 
vědět, jak je řešit.

Mgr. Ludmila Hrušková

NAŠI  PRVŇÁČCI
V novém školním roce nastou-

pilo celkem 11 dětí, 6 holčiček 
a 5 chlapců. I v letošním roce se 
tyto děti učí metodou Splývavého 
čtení - Sfumata a podle Hejného 
matematiky. Děti jsou velice ši-
kovné a bystré. Na každé písme-
no, které se žáci učí, je vyhrazen 
týden, kde si ho různými hravý-
mi formami osvojují. Každé pon-
dělí je tematicky zaměřeno podle 
probíraného písmena například 
strašidelný den, žlutý den, červe-
ný den nebo usměvavý den. Vý-
uka se neodehrává jen v lavicích, 
ale také pomocí projektových 
dnů, školních akcí a exkurzí. 
V tomto školním roce se žáci 
účastní programu v obecní 
knihovně, v minulém týdnu na-

vštívili služebnu Městské policie 
v Čáslavi, kde se dozvěděli zají-
mavé informace a také si s sebou 
odnesli dárečky. I v nadcháze-

jících měsících čekají žáky pro-
jektové dny, výlet nebo návštěva 
divadla.

Bc. Michaela Holáčiková

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER 
Každou středu od 13:15 hod. se ve škole schází banda 

odvážlivců, která nikdy nenechá žádnou hádanku nevy-
řešenou a přichází na kloub i těm nejtěžším záhadám. 
V klubu se luští rébusy, logické hádanky, jednotažky, zá-
palkové a jiné hlavolamy. Vymýšlíme a nacházíme stra-
tegie, postupy a řešení, a tím rozvíjíme své myšlení, sou-
středění, logiku, představivost, spolupráci a vzájemnou 
pomoc. Také posilujeme náš postřeh a v neposlední řadě 
naši trpělivost. Jak už samotný název klubu napovídá, tak 
zde hrajeme také deskové hry a máme možnost ukázat 
a představit ostatním své oblíbené. A to nejlepší, klub je 
pro nás zcela zdarma, protože je hrazen z šablon (Dotace 
MŠMT - Podpora škol formou zjednodušeného vykazo-
vání – šablony pro MŠ a ZŠ I.)

KROUŽEK PŘEDŠKOLÁKA
Jednou za 14 dní se budoucí prvňáčkové schází ve 

škole, aby odbourali počáteční strach ze vstupu do školy 
a zvykli si tak na nové prostředí, režim a paní učitelku. 
Máme za sebou již dvě setkání, kde jsme se představovali, 
aby si nás paní učitelka zapamatovala, seznámili jsme se 
s třídou a pravidly, které se ve škole dodržují, vyzkouše-
li jsme si, jak se pracuje na interaktivní tabuli, zaměřili 
jsme se na rozvoj pravolevé orientace. Vše procvičujeme 
hravou formou a do konce školního roku máme za cíl 
procvičit všechny důležité složky, které jsou potřebné pro 
úspěšný start ve škole, tedy zrakové a sluchové vnímání, 
prostorovou orientaci a grafomotoriku.

Mgr. Šárka Viktorová

ŠKOLNÍ PARLAMENT ZŠ CÍRKVICE
Škola by měla být místem, kde 

děti získávají nejen vědomosti, ale 
také důležité dovednosti, které bu-
dou moci využít ve svém životě. 
K takovýmto dovednostem patří 
i uplatňování principů demokracie 
a samosprávy.

Od loňského školního roku si 
je mohou všechny děti vyzkoušet 
prostřednictvím fungování školní-
ho parlamentu. Žáci 3., 4. a 5. roč-
níku si zvolili své zástupce, kteří 
se jednou týdně scházejí a společně 

se snaží řešit podněty svých spolu-
žáků.  Zástupci parlamentu si velice 
váží otevřenosti dospělých a jejich 
ochoty společně řešit jejich návrhy. 
Jejich velké poděkování patří panu 
starostovi Jiřímu Volencovi, s nímž 
projednávali bezpečnost přecházení 
před školou, vedoucí školní jídelny 
paní Vrané, se kterou si pohovořili 
o složení jídelníčku, a v neposlední 
řadě paní ředitelce Ludmile Hruš-
kové, neboť se vždy snaží vycházet 
vstříc jejich návrhům. Všechny děti 

se tímto mají možnost spolupodí-
let na chodu a aktivitách školy, či 
zvelebování jejích vnitřních prostor 
i školní zahrady.

Zvolení zástupci tříd, M. Čer-
máková, A. Haspeklová, T. Kubín, 
K. Krososková, T. Laštovková, 
N. Kloudová, J. Bobajevský a M. Zá-
vůrka, si zaslouží velkou pochvalu 
a uznání, protože jsou ochotni věno-
vat svůj volný čas a energii ve pro-
spěch všech svých spolužáků. 

Mgr. Jana Závůrková

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V letošním školním roce jsou 

opět otevřena dvě oddělení. V kaž-
dém z nich je zapsáno 25 žáků, což je 
plná kapacita. Mohou sem docházet 

i děti, které jen čekají na odpolední 
kroužky.

Kromě toho, že účastníci každého 
oddělení mají svůj vlastní výchovný 

program, pořádáme i akce společné, 
kde děti soutěží a za odměnu získá-
vají drobnosti.

První z nich byla na podzim Dra-
kiáda, dále v prosinci Čertovská ve-
selice. Před Vánocemi jsme se sešli 
na Vánoční besídce a nedávno jsme 
si společně užili karneval. V měsíci 
březnu jsme navštívili místní lido-
vou knihovnu a v červnu se těšíme 
na Den dětí. 

Aby žáci potěšili starší občany, 
vytváří pro ně pravidelně dárky, 
přáníčka a také se podílí na výzdobě 
místního Domova seniorů.

Renata Krupová, 
Jaroslava Uhlířová
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horský psí útulek. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se 
zúčastnili, i těm, kteří přispěli na pomoc druhým.

Mgr. Jitka Kvízová

TŘI  KRÁLOVÉ 
Mezi školní tradice patří každoročně charitativní tří-

králová sbírka. Letos děti vytvořily jedenáct skupinek 
s obětavým doprovodem rodičů. Navlékly si bílé pláště, 
koruny a společně obcházely 6. ledna jednotlivé domy 
v naší obci, u kterých zazněla koleda tří králů. Po jejím 
zaznění a obdarování, přibyla na dveřích jednotlivých 
domů písmena K + M + B „Christus mansionem benedi-
cat: Kristus, požehnej tomuto domu.“  Odměnou za ko-
ledování byla pro děti výslužka v podobě různých slad-
kostí. V letošním roce se podařilo vybrat neuvěřitelných 
26 848 Kč. Všem spoluobčanům, kteří přispěli do chari-
tativní sbírky, moc děkujeme. O tom, na které charitativ-
ní organizace bude výtěžek zaslán, rozhodli žáci ZŠ Círk-
vice prostřednictvím zástupců na Školním parlamentu. 
Celková suma byla rozdělena na stejné částky a zaslána 
na tyto organizace: Cesta životem bez bariér, Fond ohro-
žených dětí, Centrum Paraple, Linka bezpečí, Život dě-
tem, vydavatelství Paprsek, Nadace Naše dítě a Kutno-

Oddíl Míčových her:
V minulém článku jsem psala o prvním turnaji a než se 

noviny dostaly ke svým čtenářům, tak děti odehrály v této 
sezóně druhý turnaj. Konal se 17.12. 2017 a opět v Kolíně. 
Turnaj se nám povedl a děti si odvezly domů pěkná umístě-
ní. Žlutá družstva skončila na 2., 7. a 10. místě ze 17 druž-
stev a červená družstva brala 2., 4. a 16. místo, kde je ještě 
zajímavé, že do fi nálové osmičlenné skupiny se dostalo 6 
družstev z Kolína a 2 družstva z Církvice. Tím jsme uzavřeli 
rok 2017, který můžeme považovat celý za vydařený, zvládli 
jsme naše 2. soustředění, podívali jsme se poprvé na Festi-
val do Neratovic a dokonce jsme se účastnili celorepubliko-
vého turnaje v Českých Budějovicích.  

Hned v lednu jsme absolvovali Festival v Neratovicích. 
Na tento turnaj se sjíždí družstva z celého středočeského 
kraje a hraje se ve dvou dnech a ještě všech 5 barev-kategorií 
minivolejbalu. V sobotu hráli červení a celkem se účastnilo 
45 družstev z celého Středočeského kraje. Naše B mělo do-
cela těžkou skupinu a bohužel si prohrálo 2 vyrovnané zá-
pasy a šance na lepší výsledek tím bohužel pohasly. Celkové 
25. místo ale je také moc pěkné.  Počet družstev a také velmi 
dobré úrovně, které zůstaly za nimi, to jasně dokazuje a jejich 
výkon byl podle mého velmi dobrý. Áčko mělo větší štěstí 
a postoupilo z druhého místa ze skupiny a další zápasy byly 
na vítězné vlně, až je ve čtvrtfi nále zastavilo Kolínské Áčko. 
Tím zhasly medailové šance, ale vybojovaly krásné 6. mís-
to. V neděli byl na programu oranžový a žlutý minivolejbal, 
takže jsme do Neratovic vyráželi znovu. Oranžové družstvo, 
které na tuto kategorii vlastně netrénuje, protože během 
roku hraje červený minivolejbal, se pralo již ve skupině a po 
velmi těsných výsledcích vybojovalo krásné 2. místo. Dal-
ším zápasem si vybojovalo postup mezi nejlepších 16, kde je 
bohužel zastavilo také Kolínské Áčko. Konečný výsledek je 

Výlet do Jihlavy
Ještě před začátkem soutěžní sezony jsme se s dětmi, 

které chodí na hasičský kroužek a ještě s dalšími zájem-
ci, vypravili do herního centra Robinson v Jihlavě. Plně 
obsazený autobus, který šoféroval osvědčený řidič pan 
Luděk Jandák, vyjel v sobotu 10. března od kulturního 
domu v 8:15 vstříc novým zážitkům. Do Jihlavy jsme do-
razili akorát na objednaný čas. Uvnitř nás přivítala paní 
pokladní, která nám vysvětlila daná pravidla pro pobyt 
v zábavném parku. Dozvěděli jsme se, že na veškeré 
atrakce, které nabízejí, mohou s dětmi i rodiče či jiný do-

SDH CÍRKVICE 

spělý doprovod. Zpočátku jsem měla obavy, že naši teen-
ageři se asi budou nudit. Ale když jsem přišla do patra 
a na šlapacích motokárách jsem uviděla ony starší děti 
v dobrém rozmaru zabrané do hry, veškeré obavy byly ty 
tam. Krom již jmenovaných motokár se mohly děti vyřá-
dit například v zorbingových koulích, na trampolínách, 
různých prolézačkách, skluzavkách, tobogánu a nebo 
zdolat sopku jak nahoru, tak i její cestu dolů. Občerstvení 
zde bylo zajištěno formou bufetu, kde se dalo za celkem 
příznivé ceny pořídit polední menu, svačinka, pití a třeba 
i zmrzlina nebo nanuky. Všechny děti si výlet do Jihlavy 
náležitě užily a určitě ani trochu nezalitovaly, že sobotní 
den věnovaly pohybu a hrám v kolektivu dětí a ne sezení 
u televize či počítačů a tabletů.

TJ  CÍRKVICE

dělené 9. místo a za námi dalších více jak 30 týmů z celého 
Středočeského kraje. To je také výborný výsledek. Žluťáčci 
ukázali svoji bojovnost mezi dalšími 40ti týmy v této kate-
gorii. Naše Áčka si vyhrála skupinu a družstvo B vybojo-
valo po nervydrásajících zápasech krásné 2. místo. Tím se 
obě družstva dostala do nejlepší šestnáctky. Další zápas obě 
družstva vyhrála, to už byla nejlepší osmička, ale pak přišlo 
čtvrtfi nále a bohužel po remíze a tím přidané další rozehře, 
obě družstva poslala míč do těsného autu a prohry byly na 
světe.  V dalším zápase se naše družstva potkala a tento-
krát bylo lepší Áčko, které hrálo o 5. místo a Béčko pořád o 
krásné 7. místo. To byl i celkový výsledek, protože poslední 
zápasy nedaly naše děti soupeřům šanci a máme krásné 5. a 
7. místo. Pokud bude vše, jak bylo v předchozích letech, tak 
prvních 7 týmů si na Festivalu vybojovalo místo v zemském 
kole (polorepublika). Tím pádem máme 1 červené a 2 žlutá 
místa, ale uvidíme, co nám volejbalový svaz ještě naplánuje. 
Poslední informace jsou, že by z kraje postupovalo 10 týmů, 
tím pádem i oranžový tým. Jako trenérka jsem opravdu na 
děti moc pyšná, protože naše malá Církvice se zase dokázala 
rovnat velkým oddílům a dokázala je i porážet. 

Mirka Malimánková

STOLNÍ TENIS STC 2013 CÍRKVICE – ŽÁCI 
První polovina sezóny 2017/2018

Posledním turnajem před vánoční 
pauzou, byl Regionální přebor starší-
ho žactva ve Zruči nad Sázavou. Účast 
12 žáků a 7 žákyň. Bohužel nemoci za-
sáhly, a tak se účast po omluvenkách 
zmenšila pouze na T. Uhrovou. Ta se 
zúčastnila tří soutěží – dvouhry - 5.-
7. místo, čtyřhry – společně s Terezou 
Čížovou (Sokol Uhl. Janovice) vybo-
jovaly titul Regionální přebornice, tj. 
1. místo a smíšené čtyřhry – společně 

s Jakubem Lískou  (Sokol Čáslav), kde 
obsadili 5.-7 místo.

První turnaj v novém roce byl Re-
gionální přebor mladšího žactva, kte-
rý pořádal oddíl STC 2013 Církvice 
v místní sokolovně. Účastnilo se ho 18 
žáků a 8 žákyň. Za náš oddíl M. Bu-
dínek, M. Malimánek, P. Malimánek, 
O. Uher, A. Černá, T. Uhrová a A. 
Doubravová. Dvouhru žáků opanovali 
podle předpokladů žáci ze Zruče nad 
Sázavou a nikoho na stupně vítězů ne-

pustili. Bohužel ani jeden domácí ne-
postoupil ze skupiny do závěrečných 
bojů. Nejblíže k tomu měl M. Mali-
mánek. Ve dvouhře žákyň obsadila T. 
Uhrová - 3.místo, ostatní ze skupin ne-
postoupili. Ve čtyřhře ml. žáků dvojice 
M. Budínek a M. Malimánek obsadi-
li také 3. místo. Ve čtyřhře ml. žákyň 
obsadila dvojice Kolmanová (Sokol 
K. Hora), Uhrová – 3. místo a Černá, 
Doubravová – 4. místo. Ve smíšené 
čtyřhře dvojice Líska (Sokol Čáslav) 
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a Uhrová – 3. místo, Černá, Budínek 
a Malimánek M. ,Doubravová – shod-
ně 5.-8. místo. Tyto výsledky mě mile 
překvapily. U některých se jednalo 
o první turnaj a já doufám, že ne po-
slední. Je vidět zlepšení, dobrá tré-
ninková morálka, a to se poté ukazuje 
i na výsledcích. Tímto bych chtěl také 
poděkovat maminkám H. Doubravové 
a M. Malimánkové za pomoc při orga-
nizaci turnaje.

Po regionálních přeborech následo-
val výjezd na Středočeskou open tour 
do Vlašimi. Účast 128 dětí. M. Ma-
limánek v divizi H obsadil 12. místo, 
s bilancí 3 vítězství a 4 prohry, celkově 
byl 123. T. Uhrová v divizi H obsadila 
4. místo, s bilancí 4 vítězství a 4 prohry, 
celkově byla 116. S vystoupením jsem 
celkem spokojen, jen poslední zápasy 
o umístění po celodenním vypětí už 
nebyly tak dobré jako na začátku tur-
naje.

Petr Uher

Posledně jsem psal o císaři, teď  něco o králích, kteří asi 
králi nebyli.

6. ledna jsem v Čáslavi potkával krále všech velikostí vybí-
rajících na výzvu Charity ČR peníze pro, obecně řečeno, lidi 
v tísni. Později jsem si zjistil, že při této akci bylo registrová-
no 22227 pokladniček a k 13.1.2018 se vybralo 51 303 881Kč. 
Rozdělují se tak, že v regionu má zůstat 65%, na diecézní cha-
ritu jde 15%, pro potřebné v zahraničí 10%, na celostátní pro-
jekty 5% a 5% je režie sbírky.

Zajímavý je výsledek v jednotlivých diecézích, kde největší 
sumu darovali lidé v olomoucké (21 731 177), kdežto pražští 
milionáři a miliardáři věnovali „pouze“ 930 699 Kč. Ale nyní 
o králích, kterých jsem se zeptal, zda vědí, co to píší za písmena 
a křížky a co vědí o koledě. Radostně mi odpověděli, jak jsem 
očekával. Aby si nemysleli, že je nějaký dědek poučuje a opra-
vuje, pochválil jsem je. Ale církvickým koledníkům, kteří třeba 
o třech králích všechno nevědí, píši:

V souvislosti s narozením Ježíše Krista se praví v Matoušo-
vě evangeliu:“Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů 
krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě 
a ptali se: Kde je ten právě narozený Mesiáš a král Židů? Vi-
děli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklo-
nit. „Neměli jména a nebyl uveden jejich počet. Jména Kašpar, 
Melichar, Baltazar přinesl až lidový folklór asi v 7. století pod 
dojmem začátečních písmen latinského textu „Christus (u nás 
Kristus) mansionem benedicat“ - Kristus ať obydlí žehná. Text 
je doplněn třemi! Křížky, (ne znamínky plus), symbolizujícími 
Otce, Syna a Ducha svatého.

Příchod mudrců od východu asi nejlépe vysvětlil Johannes 
Kepler a jeho varianta je uznávána světovými astronomy, 
i naším panem Grygarem. Šlo zřejmě o hvězdopravce nejspí-
še z tehdejší Persie, kteří dovedli vykládat znamení na nebi. 
5. prosince r. 7BC ve shodě  s chybou ve výpočtu doby Kristova 
narození, které se dopustil opat Dionysius, došlo na hvězdném 

nebi ke konjunkci Jupiteru a Saturnu. Toto úhlové přiblížení 
byl světelný úkaz - betlémská hvězda, což potvdily i moderní 
výpočty. Tak tedy příští rok o koledě (to není z latinského ca-
lendae, ale ze slovanského koloděj - slunovrat), pište na vrata 
K+M+B+2019 a víte, co to je. 

Karel Kácovský
Karel III. Kácovský se tímto omlouvá svému bývalému 

dobrému sousedu Michalovi Váňovi, že v článku Církvických 
novin 4/2017  použil zmínku o ubytovně, kterou získal z ne-
hodnověrného zdroje.

Okres / Jaro 2018     

24.3. 2018 15:00 Církvice Nové Dvory

31.3. 2018 15:00 Vrdy Církvice

7.4. 2018 16:30 Církvice Uhl. Janovice B

14.4. 2018 16:30 Kutná Hora B Církvice

21.4. 2018 17:00 Církvice Suchdol

28.4. 2018 17:00 Zbraslavice Církvice

5.5. 2018 17:00 Církvice Červ. Janovice

12.5. 2018 17:00 Církvice Chotusice

20.5. 2018 17:00 Sázava B Církvice

26.5. 2018 17:00 Církvice Malín

2.6. 2018 17:00 Paběnice Církvice

9.6. 2018 17:00 Církvice Malešov

16.6. 2018 17:00 Sedlec Církvice

TŘI  KRÁLOVÉ -  ZAJ ÍMAVOSTI 

SK  CÍRKVICE 


