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NOVINY
číslo 1   •   ročník 11   •   duben 2019   •   vychází čtvrtletně

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Kostel Sv. Vavřince Kostel Sv. Jakuba

dnes ve své informaci napíši, co plánujeme v letošním roce v naší 
obci zrealizovat.

Práce se rozeběhly již v měsíci únoru, kdy fi rma Stavokomplet 
začala realizovat I. etapu zkapacitnění podtlakové stanice, a to kon-
krétně vybudováním nové kanalizační stoky, která posílí odvádění 
splaškové kanalizace z Jakuba do podtlakové stanice. Kanalizace je v 
těchto dnech již hotová a zbývá ještě doplnit šachty technologickým 
vybavením. Náklady na tuto část byly ve výši cca 2,5 mil. Kč, na 
necelé 2 mil. jsme obdrželi dotaci z rozpočtu Středočeského kraje.

V měsíci březnu nastoupila fi rma Konstrukce a dopravní stavby 
s.r.o. Zbraslavice, aby dokončila práce na místních komunikacích 
„pod“ a „nad“ hřištěm. Tyto dvě místní komunikace se již z kapacit-
ních důvodů fi rmy nepodařilo provést na podzim, a tak po dohodě 
budou obě komunikace dokončeny v jarních měsících a budou pře-
dány do užívání. Tyto dvě komunikace jsou fi nancovány z rozpočtu 
obce a jejich realizace nás přijde na necelé 2 mil. Kč.

V těchto dnech také nastoupila do naší obce fi rma Sport Tech-
nik Bohemia s.r.o. a začala s pracemi na dokončení sportoviště,
a to vybudováním sociálního zázemí – nových kabin. Na tuto inves-
tici máme podanou žádost o dotaci z Ministerstva místního rozvoje 
(MMR) a dále pak připraveny fi nanční prostředky z rozpočtu obce. 
Spolufi nancováním se podílí i Středočeský kraj, kde jsme získali 
dotaci ve výši 2 mil. Kč. Celková částka na vybudování sociálního 
zázemí je 13 mil. Kč. Kolaudace a předání do užívání proběhne na 
podzim letošního roku.

Další připravovanou akcí je již několikrát zmiňovaná a diskuto-
vaná voda z našich vrtů. Z MěÚ, životního prostředí jsme obdrželi 
před 14ti dny povolení na provedení nového vrtu. To je opravdu 
dobrá zpráva a my můžeme zahájit práce na novém vrtu, novém 
výtlaku od vrtu k vodojemu s následnou výstavbou úpravny vody. 
Dobře víte, že o této akci se dlouho hovoří, ale nyní se již konečně 
začne samotná realizace. Vyvrtání nové studny a výtlak k vodoje-
mu předfi nancujeme z obecního rozpočtu a na celou investiční akci 

včetně úpravny vody podáme žádost o dotaci, která se pohybuje ve 
výši 90% - 100% nákladů.

V loňském roce jsme podali žádost na Generální ředitelství ha-
sičského záchranného sboru ČR. Byli jsme úspěšní a obdrželi jsme 
dotaci na 8mi místný hasičský dopravní automobil. Na tento auto-
mobil přispívá Středočeský kraj ze svého rozpočtu a spoluúčast obce 
je cca 150 – 200tis. Kč. Celkové náklady na dopravní automobil činí 
800 – 900tis. Kč.

Poslední větší akcí v letošním roce je oprava hřbitovní zdi a már-
nice, kde jsme podali žádost také na MMR z dotačního programu 
Podpora a obnova venkova. Celkové náklady na tuto investiční akci 
jsou ve výši 1,5 mil. Kč.

To jsou Vážení spoluobčané investiční akce, které bychom chtěli 
realizovat v tomto roce a věřím, že se nám to také podaří.

V příštím vydání našich novin Vás poinformuji o tom, co při-
pravujeme v dalším období a také napíši pár řádek k církvickému 
obchvatu.

A úplně na závěr,  Vám chci popřát příjemné prožití velikonoč-
ních svátků a krásné slunečné jarní dny.

Jiří Volenec, starosta
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V ÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Chodníky vybudované z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) byly v termínu dodělány, 
zkolaudovány a předány do užívání našim občanům. Hlavním důvodem budování chodníků byla bez-
pečnost našich občanů. A v tuto chvíli probíhá uzavírání věcných břemen a vypořádání majetkových 
vztahů s Krajskou správou údržby silnic.

SPOZ

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Pikhart Jan, Vávrová Jana, Buková Božena, Vocl Jaromír, Mansfeldová Hedvika, Malečková Zdenka, Šťastná 
Daniela.

V sobotu 2. února se na obecním úřadě konalo letos 
první vítání občánků. Starosta obce, pan Jiří Volenec, 
přivítal do života Matěje Křelinu, Valerii Bilou a Mari-
ana Horáčka. Ve svém projevu popřál pan starosta všem 
dětem krom zdraví a štěstí, aby jejich život byl bohatý 
a krásný. A k tomu všemu mohou velkou měrou přispět 
hlavně rodiče, protože jejich nejvzácnějším bohatstvím je 
láska, péče a čas, který svým dětem věnují. To je ten pravý 

poklad, který jim nikdo neukradne a který nikdy neztratí 
svou cenu. Dále si pro všechny přítomné připravily děti 
ze základní školy pod vedením paní učitelky Uhlířové 
malý kulturní program. Každé přivítané miminko do-
stalo drobný dárek a maminky si převzaly z rukou pana 
starosty kytičku. Všichni, včetně prarodičů, se podepsali 
do pamětní knihy. Na závěr nechybělo fotografování, při 
kterém to všem moc slušelo.
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POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

5. dubna zápis do prvního ročníku ZŠ 16. května Zápis dětí do MŠ

18. dubna Cesta za velikonočním vajíčkem
(akce v kulturním domě) 18. května Tradiční setkání se seniory

30. dubna Pálení čarodějnic na fotbalovém
hřišti v Církvici 14. června Zahradní slavnost v ZŠ

12. května Divadelní představení - děti 22. června Letní vábení

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB V OBCI CÍRKVICE

Volby do Evropského parlamentu se konají:  
• v pátek 24. května 2019 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
• v sobotu 25. května 2019 od  08,00 hodin do 14,00 hodin

Místem konání voleb        
Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Církvice – knihovna (ve dvoře za obecním úřadem) pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Církvici.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Jakub – sokolovna pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Jakubě.

Kulturní komise Obce Církvice zve všechny občany na akci CESTA ZA VELIKONOČNÍM VAJÍČKEM, 
která se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna 2019 od 16h v KD. Přijďte prožít pohodové odpoledne 
plné velikonočních tradic. 

Milí spoluobčané, ráda bych Vás pozvala na poučné a doufám, že i zábavné představení, které 
si pro Vás nacvičily děti z místního divadelního kroužku. Hru s názvem „Co se v lese nesnese !“ 
můžete vidět v našem kulturním domě. Hana Schovancová

Obec Církvice a kulturní komise zve všechny starší občany obce na již tradiční Setkání seniorů, 
které se uskuteční v sobotu 18. května 2019 od 14:00 v sále KD. Na programu je vystoupení 
dětí z Mateřské školy Církvice, občerstvení a hudba, která bude hrát jak k tanci, tak k poslechu. 
Těšíme se na Vás !
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ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY 
„VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘE-
BUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat 
a jak vůbec být, jsem se naučil v ma-
teřské školce. Moudrost mě nečekala 
na vrcholu hory zvané postgraduál, 
ale na pískovišti mateřské školy.“

Robert Fulghum.

Pravdivost slov tohoto citátu po-
tvrzuje mravenčí, svědomitá a čino-
rodá práce celého kolektivu mateřské 
školy. S láskou a trpělivostí se věnu-
jeme našim dětičkám, abychom jim 
usnadnili plynulý start do života.
„Leccos o světě už víme a neradi za-
hálíme!“

První naší akcí po vánočních svát-
cích bylo tříkrálové vinšování po 
mateřské škole. Tím jsme si připo-
mněli tradici těchto tří mudrců, kteří 
přinesli do Betléma dary pro malého 
Ježíška.

23. ledna předškoláci zavítali do 
místní ZŠ, kde měli možnost zapojit 
se do výuky 1. ročníku a zkusit si tak 
na nečisto to, co je po prázdninách 
čeká. Usnadňuje to dětem pověstný 
krok do neznáma a zbavuje strachu 
a trémy.

Začátek masopustu jsme přivítali 
tradičním rejem masek. Děti v nej-
různějších převlecích si o karnevalu 
opravdu zařádily. Nezapomenutel-
ným zážitkem pro ně bylo i vystou-
pení klauna Cucina. Jeho veselé 
dovádění a ztřeštěné kousky nejen 
pobavily, ale i rozesmály naše nej-
menší.

23. března jsme uspořádali ve spo-
lupráci se ZŠ a SRPŠ školní ples, je-
hož výtěžek je pochopitelně určen 
dětem na fi nancování vzdělávacích 
a kulturních akcí či nejrůznějších 

pomůcek a hraček. Chtěla bych tou-
to cestou poděkovat všem, kteří se na 
přípravě tohoto plesu podíleli, dále 
pak všem rodičům a sponzorům za 
věcné a fi nanční dary. Bez jejich vy-
datné pomoci by nebylo možné ta-
kovou akci realizovat. Velice si váží-
me Vaší pomoci.

A co nás ještě v nejbližší době čeká?
V květnu se chystáme na školní vý-

let do Poděbrad. Věříme, že se dětem 
bude líbit i plavba výletním parní-
kem, která je jeho součástí, a že když 
nám popřeje počasí, si tento výlet 
s naší drobotinou dokonale užijeme.

V tomto školním roce končí vý-
jimka počtu 26 dětí na jednu třídu. 
O letních prázdninách je v plánu 
rekonstrukce hygienického zařízení. 
Předmětem této rekonstrukce bude 
zabudování po jednom pisoáru do 
oddělení „Myšiček“ a „Koťátek“, 
aby kapacita zůstala nezměněna. 
Pokud do základní školy odejde 
14 předškolních dětí, tudíž můžeme 
14 dětí přijmout na celkovou kapacitu 
67 dětí.

Na závěr bych chtěla pozvat rodi-
če s dětmi k zápisu do MŠ pro školní 
rok 2019 – 2020. Zápis nových dětí 
se bude konat 16.5.2019 od 10,00 
hod. do 15,00 hod. Pozvánku na-

leznete na webových stránkách MŠ 
v rubrice novinky: www.mscirkvice.
webnode.cz/news/pozvanka-zapis-
-do-ms-pro-skolni-rok-2019-2020/

Za celý kolektiv MŠ Vám přeji 
krásné prožití velikonočních svátků, 
dobrou náladu a hodně jarního slu-
níčka.

Laděna Dymáková
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ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Nový rok 2019 jsme zahájili oprav-

du aktivně. Máme za sebou řadu akcí, 
o kterých bychom Vás chtěli informo-
vat.

Měsíc leden jsme již tradičně za-
hájili tříkrálovou sbírkou. Zpívat 
a koledovat se vydalo osm skupin krá-
lů s obětavými dospělými doprovo-
dy. Letos jsme požádali o spolupráci 
Oblastní charitu z Kutné Hory. Děti 
byly vybavené zapečetěnou kasičkou 
a doprovod průkazem vedoucího. 
O vybraných penězích letos neroz-
hodovaly naše děti, ale Oblastní cha-
rita Kutná Hora. Z úžasného výtěžku 
27 650 Kč tak budou fi nancovány cha-
ritativní pečovatelské služby v okol-
ních obcích, aktivizační služba pro 
rodiny dětí s poruchami autistického 
spektra, práce dobrovolníků v nemoc-
nicích a zařízeních sociálních služeb, 
provoz noclehárny pro muže, provoz 
sociálně terapeutické dílny pro lidi se 
zdravotním postižením. Byl to oprav-
du neuvěřitelný úspěch. Před námi 
byla města jako Kutná Hora, Čáslav 
nebo Poděbrady, ale ostatní obce 
z okresu se umístily až za námi. Všem, 
kteří se zapojili, ještě jednou děkuje-
me. A samozřejmě velký dík patří dě-
tem a jejich rodičům, kteří obětovali 
svůj volný čas, aby pomohli druhým.

Velkou pozornost si zaslouží naše 
plánovaná odborná setkávání pro 
rodiče. První setkání se uskutečnilo 
již 6. listopadu s paní psycholožkou, 
Mgr. Veronikou Wanekovou, která 
nás seznámila s nebezpečím počíta-
čů a internetu vůbec. Paní Waneko-
vá charakterizovala znaky závislosti, 
popsala prevenci ze strany rodičů 
a představila organizace, které se těm-
to problémům věnují.

Druhé v pořadí se realizovalo 
24. ledna a bylo na téma „Správné dr-
žení těla“. Mgr. Lenka Haspeklová, fy-
zioterapeutka, nám přiblížila proble-
matiku bolesti zad i hlavy, které u dětí 
mohou zapříčinit pohybový neklid, či 
nesoustředěnost a u dospělých až vý-
hřez ploténky. Ukázali jsme si, jak se 
pokusit o nápravu, jak poznat vadné 
držení těla, případně, jak ho napravit.

Další setkání si vyžádala situace. Do-
stali jsme dvě oznámení od rodičů, že 

se po obci pohybuje podezřelý řidič, 
který láká děti do auta. Objednali jsme 
proto pro rodiče a jejich děti seminář 
sebeobrany s panem instruktorem 
Ing. Michalem Janouškem ze společ-
nosti KAPAP Czech. Ujistil nás, že na 
Policii ČR žádný výskyt podezřelého 
auta není nahlášen a zároveň položil 
otázku, proč tomu tak není, jestli se 
tady někdo takový opravdu pohybuje. 
Nicméně nás seznámil se základními 
pravidly bezpečného kontaktu a cho-
vání s cizím člověkem. Dětem uká-
zal několik manévrů, jak se vyvléci 
dospělému agresorovi. Všechny děti 
si nadšeně cviky zkoušely. Vyvrátil 
i řadu mýtů o pepřovém spreji nebo 
o sebeobraně pomocí klíčů. 

V únoru jsme se vydali na exkurze 
do Planetária Hradec Králové a elek-
trárny Hučák. Zajeli jsme si i do Kost-
nice, Katedrály Nanebevzetí Panny 
Marie a Svatého Jana Křtitele v Sedlci 
a do Vlašského Dvora v Kutné Hoře. 
V březnu nás pak čekalo ukončení pla-
veckého výcviku a zahájení výcviku 
bruslařského. Také jsme se zúčastnili 
literární a výtvarné soutěže „Požární 
ochrana očima dětí“ a matematické 
soutěže „Matematický Klokan.“ Děti 
si odpočinuly na jarních prázdninách 
a za odměnu vyjely do kolínského 
kina na fi lm „Heidi děvčátko z hor.“ 

Vyšel o nás také článek v Kutnohor-
ském deníku. Můžete si ho přečíst 
pod následujícím odkazem:

https://kutnohorsky.denik.cz/zpra-
vy_region/zakladni-skola-v-cirkvici-
-zapojuje-rodice-a-klade-duraz-na-

-prevenci-sikany-20190308.html.
Nyní veškerou energii věnujeme pří-
pravě jarního Školního plesu a orga-
nizaci zápisu do první třídy. Dovolte 
nám, abychom touto cestou pozvali 
všechny rodiče a budoucí prvňáčky 
k zápisu do 1. ročníku, který se bude 
konat v pátek 5. dubna od 14.00. Bliž-
ší informace naleznete na webu: www.
zscirkvice.cz.

V dalších měsících nás čeká vzdě-
lávací pořad Planeta Země v Kut-
né Hoře, přijede pražská organiza-
ce Prev-Centrum a uskuteční blok 
primární prevence pro žáky 3. až 5. 
ročníku. Vyjedeme na vzdělávací pro-
gram na Kačinu a proměníme se v pe-
kaře a mlynáře. Vyneseme Moranu a 
uspořádáme tvořivý velikonoční den 
pro děti. Čekají nás „trojlístky“, což 
jsou konzultace za účasti učitele, rodi-
če a dítěte o jeho prospěchu a chování. 
Chtěli bychom se zúčastnit atletických 
závodů v Žehušicích. Zdokonalíme se 
ve zdravovědě a přivítáme pražské 
záchranáře. Vyrazíme na školní vý-
lety a začneme připravovat program 
na naši největší událost - červnovou 
Zahradní slavnost, která se uskuteční 
14. června. 

Co se u nás děje, můžete nově sledo-
vat i na Facebooku a Instagramu. 

To je z naší školičky zatím vše. Těším 
se na shledanou u školních akcí a pře-
ji všem krásné jarní dny plné energie 
a pohody.

Mgr. Ludmila Hrušková
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KROUŽEK VESELÉ VĚDY
Již druhé pololetí na naší škole zkou-

máme s úžasem svět vědy a přírod-
ních zázraků s kroužkem Veselé vědy s 
dětmi  od prvního do pátého ročníku. 
Políbily nás základy fyziky, chemie i 
další vědní obory. Při našich pokusech 
jsme učinili  řadu průlomových objevů 
a dokonce jsme nad očekávané výsled-
ky některé  z nich vylepšili a okořenili. 
Umíme si vytvořit barevný sliz, lávo-
vou lampu, indický sýr nebo nejpev-
nější most. Kvůli nedostatku sněhu 
nám unikla rychlovýroba zmrzliny 
s coca-colovou  příchutí.

Naše řady se oproti prvnímu pololetí 
opět rozšířily a kroužek nyní navštěvu-
je celkem 33 dětí. Naše výzkumné lek-
ce probíhají ve středu 13:15 – 14:15, 
čtvrtek 14:15 – 15:15 a v pátek 13:00 
– 14:00. Se změnou rozvrhu ale žádná 
změna v časech nepřichází, kroužky 
probíhají ve stanovených termínech 
i časech. Pro letošní rok je již maxi-
mální kapacita naplněna.

Fotogalerii si můžete prohlédnout 
na stránkách naší školy nebo přímo 
po zadání odkazu veronikazscirkvice.
rajce.idnes.cz/Krouzek_Vesele_Vedy_
ZS_Cirkvice/

Abychom Vám náš báječný svět při-
blížili, uspořádali jsme v měsíci únoru 
ve škole kavárničku s Veselou vědou. 
Kromě dobrot a osvěžení všeho druhu 
jsme představili rodičům, prarodičům 
i sourozencům pár pokusů  a na pár 

minut se sami stali badateli. Zároveň 
nahlédli do výzkumných témat, který-
mi se bavíme ve 2. pololetí.

A na závěr si dovolím jednu radost-
nou zprávu. Pro velký zájem se v letoš-
ním roce uskuteční příměstský tábor 
s Veselou Vědou v naší obci.  Bude 
probíhat v termínu od 8. 7. do 12.7. 
a od 19. 8. do 23.8. v sokolovně v Ja-
kubě. Program bude zajištěn denně od 
8:00 do 16:00. Děti je možné přivést 
už od 7:00 a vyzvednout nejpozději 
v 16:15. Během tábora bude pro děti 
zajištěn oběd, bádání na dopoledne 
a hry na odpolední hodiny. Ve středu 

je naplánován výlet do blízkého okolí, 
též v ceně. Bližší informace naleznete 
na stránkách www.veselaveda.cz , kde 
taktéž můžete svoje dítě v sekci tábory 
přihlásit. Tábor je vhodný pro děti od 
pěti do dvanácti let. Přihlásit se mo-
hou i ti, kteří ve školním roce kroužek 
nenavštěvovali, dokonce třeba ani ne-
navštěvují naši školu. Čekají nás zcela 
nové pokusy a dobrodružství.

Bádání zdar!
Veronika Nevrlá 



Církvické noviny    7

Hraní Josefům
Tradice je tradice a musí se dodržovat. Dne 19. března 
slaví svátek všichni nositelé jména Josef – nejznámějšího 
starobylého jména. I v naší obci máme několik nositelů 
tohoto jména. A to nejenom mezi dospělými, toto jmé-
no se opět vrací a rodiče takto a i jinými staročeskými 
jmény pojmenovávají své děti. Zástupci Sboru dobrovol-

Zima byla pro malé volejbalisty velice pestrá, protože 
venku bylo ošklivo, po sněhu ani památky, tak se děti 
rády schovaly do tělocvičny a poctivě trénovaly a na tur-
najích své tréninkové hodiny zúročily. Naše krajská sou-
těž pokračovala 2.kolem, které se uskutečnilo 16.12.2018 
v Kolíně. Výsledky byly výborné. Nejmenší žlutí byly 1.,  
kde se holky ukázaly ve výborné formě a ocenění nejlep-
ší hráčka turnaje to jen potvrzuje. Začátečníci si odvezli  
13., 14. a 15. místo a hodně zkušeností. V červeném mi-
nivolejbale jsme získali skvělé 3. místo a také ocenění pro 
nejlepšího hráče turnaje. Potom krásné 9. a nakonec 22. 
místo z 23 účastníků. V modré jsme přivezli 7. a 12. místo 
ze 17. týmů. Další kolo středočeské soutěže bylo speciální, 
a to festival v Neratovicích, který je dvoudenní a v těchto 
2 dnech se vystřídá všech 5 barev minivolejbalu. Tohoto 
turnaje se účastní celý středočeský kraj a účastníci do 7. 
místa získávají postupové místo na republiku. V zelené 
kategorii (5.třída) jsme si odvezli 7. postupové místo. V 
červené kategorii byl největší nával družstev. Z celkových 
56 družstev jsme brali sice až 18. místo, ale hra byla vý-
borná a lepší umístění nám sebrala nervozita, která se 
projevila v nejdůležitějším zápase předpavouka, do kte-
rého se kluci bohužel dostali na základě smolného losu, i 
když vyhráli skupinu. Ale to na těchto turnajích tak chodí 
a pavouk pro nás tentokrát nebyl. Druhý den pokračovali 
žlutí, kteří vybojovali krásné 9. dělené místo a stejně tak 
9. dělené místo vybojovalo naše B v oranžovém minivo-

SDH CÍRKVICE

ných hasičů Církvice se společně s kapelou Jánošík vydali 
v tento den potěšit gratulací a písničkou všechny Josefy, 
Jožany a Pepíky v Církvici a neopomněli ani na své dávné 
kamarády a u hřbitova zahráli několik známých melo-
dií. Takže ještě jednou všem přejeme hodně zdraví, štěstí 
a osobní pohody.

MÍČOVÉ HRY

lejbale. Nejlepší tečka na závěr za celým víkendem byla, 
že naše družstvo A (Máťa, Adri) celý oranžový turnaj vy-
hrálo – obrovská gratulace. Teď nás znají opravdu všude. 
Kvalita hry všech našich družstev byla velice slušná a já 
jsem byla opět na děti pyšná. 
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Sezóny 2018/2019 
V sezóně 2018/2019 jsme se zú-

častnili již 3 turnajů regionálního 
poháru a 3 turnajů Středočeské open 
tour a regionálních přeborů.

Prvním turnajem byl regionální 
pohár v Kutné Hoře, kterého se zú-
častnilo 34 dětí z 10 oddílů. Náš oddíl  
reprezentovali 4 žáci. Výsledek 25. až 
28. místo, všichni pěkně za sebou. 
Následujícím turnajem byla Středo-
česká tour tentokrát v Neratovicích. 
Účastnilo se 122 mladých stolních 
tenistů. Jediný zástupce církvického 
oddílu obsadil 78. místo.

Následujícím turnajem byl Regio-
nální pohár v Čáslavi, kam se sjelo 
31 dětí z 10 oddílů. Výsledek 19., 22., 
25. a 28. místo. 

Před Vánocemi jsme pro naše 
a pozvané žáky uspořádali Vánoční 
turnaj, za fi nančního přispění obce, 
kterého se zúčastnilo 11 dětí ze 3 od-
dílů. Pro vítězství vybojoval  Forster 
V. ( SKC Zruč) druhý byl Reimann 
( S. Čáslav), třetí místo obsadila 
T. Uhrová ( TJ Církvice). Po regio-
nálním turnaji většinou následuje 
Středočeská open tour, jenže tento-
kráte tomu bylo trochu jinak, nenašel 
se pořadatel. A tak dalším turnajem 
byl Regionální přebor mladších žáků 

STOLNÍ TENIS STC 2013 CÍRKVICE – ŽÁCI

konaný v naší sokolovně. Při účas-
ti 12 žáků, si titul odvezl čáslavský 
Reimann a čtyřhra Líska, Růžička 
(S. Čáslav, S K. Hora). 

Po několika měsíční pauze jsme 
se v polovině ledna zúčastnili Stře-
dočeské open tour a to opět v Ne-
ratovicích. Účast 112 středočeských 
mládežníků není sice nejvyšší, ale 
kvalitativně lepší než předchozí tur-
naj. Umístění našich 64. místo a 92. 
místo.

Dalším turnajem byl opět Regio-
nální přebor, ale starších žáků kona-
ný opět v jakubské sokolovně. Účast-
nilo se 11 žáků ze 3 oddílů. Z titulu 
přeborníka se radoval J. Reimann 

( S.Čáslav), druhé místo obsadil 
D. Růžička ( S. K. Hora) a o třetí mís-
to se podělili T. Uhrová ( TJ Církvi-
ce) a M. Sosnovec z ( S. Čáslav). Deb-
lový titul vyhrála čtyřhra J. Líska, 
D. Růžička ( S. Čáslav, S. K. Hora).

Jedním z posledních turnajů byla 
znovu Středočeská open tour, tento-
kráte v baště středočeského stolního 
tenisu ve Vlašimi, kam se sjel podob-
ný počet mládeže jako na poslední 
turnaj 114. Co bylo, ale úplně stejné, 
je umístění církvických a to 64. a 92. 
místo.

Posledním turnajem, který jsme 
navštívili byl Regionální pohár, a to 
v Uhlířských Janovicích, kterého se 

Abychom v zimních měsících nezaháleli, tak jsem ještě 
domluvila 2 přátelské turnaje, a to 17.2. 2019 v Čáslavi, 
kde jsme odvezli všechna 1. místa a i další pořadí byla 
slušná. Potom nás 17.3. 2019 pozvali do Kutné Hory a vý-
sledek byl stejný: 1. místo ve všech kategoriích. Pochvala 
pro všechny zúčastněné je na místě.  Je vidět, že se práce 

na tréninku vyplácí. Tuto sezónu nás ještě čeká 31.3. další 
kolo středočeské soutěže a potom 8.5. fi nále, kde se bude 
bojovat o přeborníky středočeského kraje. Přeji dětem 
hodně úspěchů a hlavně radost ze hry.
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Zimní příprava SK Církvice
ÁČKO

Zimní přípravu A-týmu jsme zahájili jako každým ro-
kem ve sportovním areálu Český Dub. Hráči se zúčastnili 
v hojném počtu třinácti hráčů a čtyř členů realizačního 
týmu. Příprava se povedla, trénovalo se třikrát denně 
a nějaká fyzická kondice se snad taky nabrala. V přípra-
vě jsme nadále pokračovali u nás na umělé trávě dvakrát 
týdně ve středu a v sobotu. Hráči se snaží k tréninkům 
přistupovat zodpovědně a s ohledem na práci se účastnit 
jak jen je to možné. Sehráli jsme dvě přátelská utkání se 
Sokolem Kaňk, která jsme absolvovali v plném možném 
počtu hráčů. Kluci byli poprvé na hřišti a bylo to znát. 
Prohráli jsme 5:3 po velmi slabém výkonu v prvním po-
ločase. Druhé utkání jsme sehráli doma s celkem z Hor-
ních Bučic, které jsme zvládli lépe a zvítězili 5:2. Začátek 
jarní soutěže nás čeká 23. 3. doma s mužstvem Malína. 
Tak doufejme, že se příprava přenese do jarní sezony 
a dostaneme se do klidných vod středu tabulky. Budeme 
se těšit na jaro a na vás fanoušky, kteří, jak doufáme, nás 
budete v našem areálu navštěvovat ještě v hojnějším po-
čtu a společně dokážeme ten okres bez problémů udržet. 
Děkujeme za přízeň a stálou podporu všem.
STARŠÍ ŽÁCI

Zimní přípravu žáků jsme zahájili začátkem února. 
Příprava probíhá na umělé trávě a to dvakrát týdně vždy 
v úterý a ve čtvrtek. Kluci se scházejí v hojném počtu 

zúčastnilo 31 dětí z 9 oddílů. Umístění 20.,21.,23. a 26. 
Toto byl poslední turnaj regionálního poháru. V cel-
kových výsledcích se naši hráči pohybují mezi 20. a 30. 
místem. V celkových výsledcích družstev jsme konečně 
neskončili poslední jako v předchozích sezónách a po-
skočili jsme na 5. místo ze 7. 

A co nás ještě čeká? Dva turnaje Středočeské tour a tur-
naj O pohár starosty. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem dětem za trénin-
kovou píli a účast na turnajích a jejich rodičům za trpěli-
vost se mnou. „Pinku zdar“

Petr Uher

SK CÍRKVICE

a snad se nám podaří rozšířit řady hráčů o posily z jiných 
klubů. Před soutěží domlouváme přátelská utkání.

Mistrovská utkání začínají od začátku měsíce dubna.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Naši nejmenší fotbalisté se tak jako žactvo schází dva-
krát týdně na „umělce.“ Musím říci, že počet malých 
nadšenců stále stoupá a na hřišti se hemží stále více dětí. 
Sehrálo se několik přípravných utkání před začátkem jar-
ní části soutěže, která začne v polovině měsíce dubna.
KARNEVAL

Hlavní událostí nového roku  byl, jako vždy, tradiční 
karneval SK Církvice. Hrálo Eso Kolín. Zábava se vyda-
řila a masek přišlo opět více než loni. Druhý den jsme 
uspořádali dětský karneval pro naše nejmenší obyvatele 
obce. Pro všechny děti byl připraven animační program, 
vedený dvěma klauny, spousta sladkostí, ovoce i věcných 
cen. Poděkování patří všem sponzorům.
AKCE NA HŘIŠTI SK

Další akcí na hřišti bude pálení čarodějnic, na které vás 
srdečně zveme. Pro nejmenší návštěvníky budou samo-
zřejmě připraveny buřty zdarma.

Závěrem mi dovolte poděkovat fanouškům za podporu 
a výpomoc na akcích SK Církvice a za podporu při utká-
ních.
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Okresní přebor jaro 2019
DOMÁCÍ HOSTÉ

14. kolo 23.03. 2019 15:00 Církvice (9) Malín (6)
15. kolo 30.03. 2019 15:00 Suchdol (7) Církvice (9)
16. kolo 06.04. 2019 16:30 Církvice (9) Kutná Hora B (8)
17. kolo 13.04. 2019 16:30 Církvice (9) Zbraslavice (14)
18. kolo 20.04. 2019 17:00 Malešov (10) Církvice (9)
19. kolo 27.04. 2019 17:00 Církvice (9) Tupadly (11)
20. kolo 04.05. 2019 17:00 Chotusice (12) Církvice (9)
21. kolo 11.05. 2019 17:00 Církvice (9) Uhl. Janovice B (13)
22. kolo 18.05. 2019 17:00 Paběnice (1) Církvice (9)
23. kolo 25.05. 2019 17:00 Církvice (9) Nové Dvory (2)
24. kolo 01.06. 2019 17:00 Sedlec (3) Církvice (9)
25. kolo 08.06. 2019 17:00 Církvice (9) Kaňk (4)
26. kolo 15.06. 2019 17:00 Křesetice (5) Církvice (9)

Starší žáci jaro 2019
DOMÁCÍ HOSTÉ

12. kolo 07.04.2019 10:30 Zbraslavice Církvice  (6)
13. kolo 14.04.2019 10:30 Církvice (6) Chotusice /Nové Dvory (1)
14. kolo 21.04.2019 10:30 Bílé Podolí (2) Církvice (6)
11. kolo 28.04.2019 10:30 Církvice (6) Tupadly (8)
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Obec Církvice vyčistila přilehlé pozemky kolem ces-
ty k letišti. Náklady na tyto práce byly v řádu desetiti-
síců korun. V těchto a dalších volných prostranstvích 
obce i v prostoru před sběrným dvorem je přísný zákaz 
odkládání jakéhokoliv odpadu (přestupek proti veřej-
nému pořádku - § 47 zákona č. 200/1990 Sb., a ochraně 
životního prostředí dle zákona č. 17/1992 Sb., porušení 
obecně závazné vyhlášky obce Církvice). Tento a ostat-
ní odpady je možné umístit na sběrný dvůr za obecním 
úřadem každou sobotu od 8:00 do 11:00 hodin. Mimo 
tuto dobu je možné požádat o klíče na OÚ, kde rádi 
vyhovíme v pracovní době Vašim požadavkům. Na 
bioodpad doporučujeme pořízení kompostéru.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Obecní úřad Církvice provede ve dnech 13.5. - 20.5. 2019 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 a zbytky barev a rozpouštědel, autobaterie, veškeré druhy pryže (kromě pneumatik) 
apod. Dále veškerý elektroodpad (kompletní) -  televizory, výpočetní technika, rozhlasové přijíma-
če, lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, trouby, vysavače, fény, žehličky a podobně.

Mezi nebezpečný odpad nepatří:
všechny druhy plastu včetně igelitu, a veškerý velkoobjemový odpad jako křesla, židle, pohovky, 
matrace, apod.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

SDH Církvice provede v neděli 

14. dubna v dopoledních ho-

dinách sběr železného šrotu v 

Církvici. Žádáme občany, aby z 

důvodu zcizení ponechali želez-

ný šrot za svými vraty. 

POZOR!
Změna svozu komunálního odpadu.

Od 11.4. 2019 se bude vyvážet odpad každý lichý čtvrtek,
po dobu letního provozu.
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Spolek KHnet.info informu-
je, že v posledních měsících po-
kryl bezdrátovou sítí další oblasti 
v Církvici a Jakubě. 

V obci jsme vybudovali další 
přístupové body a na dalších pro-
vedli kompletní rekonstrukci.

Do obce vedou nyní dvě silné 
páteřní linky.

Celá takto akce si vyžádala in-
vestici několika set tisíc Kč. Obce 
Církvice a Jakub si tuto investici 
zasloužily.

Doufáme, že toto rozšíření po-
krytí dobře poslouží občanům 
obce.

Obyvatelé obce nás mohou kon-
taktovat po emailu info@khnet.
info nebo na telefonu 774 202 151 
a my jim pomůžeme vyřešit jejich 
problémy s připojením.

KHnet je projekt telekomuni-
kační sítě v Kutné Hoře a okolí. 
Síť je založena na fi lozofi i přispěj 
a použij, kdokoliv se může na své 
náklady připojit, rozšířit tak spo-
lečnou síť. Sdílíme fi lozofi i spřáte-
lených sítí, které vznikají po celém 
světě.

KHnet je nezisková, její budová-
ní a fi nancování zajišťují její čle-
nové. Členové, kteří mohou přes 
síť sdílet své zdroje, a společně 
fi nancovat připojení k mnohem 
širšímu pásmu, než by bylo mož-
né realizovat samostatně (peníze, 
které zbydou, jsou investovány 
zpět do sítě, o všem je vedena evi-
dence). Každý přispěje malou fi -
nanční částkou do společné sítě, 

KHnet INFORMUJE 

a tak se nám snad podaří vybudo-
vat kvalitní síť.

Naším cílem není dosažení 
zisku, nýbrž zlepšování služeb 
a snižování nákladů našich členů. 
Není zde žádná přidaná hodnota, 
veškeré výnosy míří do zajištění 
a zlepšení infrastruktury.

Také podporujeme obce, kde 
působíme. Z našeho grantového 
systému můžou čerpat nejen ško-

ly a školky ale i další neziskové 
a příspěvkové organizace.
Najdete nás též na Facebooku 
nebo www.khnet.info.


