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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Kostel Sv. Vavřince Kostel Sv. Jakuba

dnešní informaci začnu obchvatem Církvice. Jak jsem 
již psal, tak pozemky jsou odkoupené, stavební povolení 
jsou již také vydána a nyní probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Výběrové řízení provádí Ředitelství 
silnic a dálnic a dle informací, které jsem získal, potrvá 
až do konce letošního roku. Předpoklad, že by se letos 
začalo se skrývkou zeminy a archeologickým průzku-
mem se tak s největší pravděpodobností odkládá na jaro 
2020. Pokud by došlo k nějaké změně, budu Vás o tom 
samozřejmě informovat.

Dále bych chtěl pohovořit o probíhající výstavbě so-
ciálního zázemí u sportoviště. Stavba byla zahájena 
v dubnu letošního roku, pokračuje podle harmono-
gramu a předání do užívání je plánováno koncem toho 
roku. Touto stavební akcí bude dokončena výstavba 
sportovního areálu a bude tak moci naplno sloužit ob-
čanům ke sportu, ale i odpočinku, včetně tolik potřeb-
ného sociálního zázemí.

Nyní pár vět o našich vodních zdrojích. Na žádost 
a připomínky našich občanů k tvrdosti vody, proběhla na 
obecním úřadě schůzka za účasti zastupitelů obce a pro-
vozovatele vodovodu a kanalizace Stavokomplet panem 
ing. Alešem a panem Grubrem. Předmětem jednání byl 
požadavek na provozovatele, zda by se poměr míchání 
vody mohl změnit a to tak, aby voda dodávaná z Vodo-

hospodářské společnosti Vrchlice – Maleč Kutná Hora 
byla alespoň 70% a zbytek vody byl z našich zdrojů – vrtů. 
To bohužel za současného stavu nelze zajistit, neboť tlak 
v hlavním vodovodu – přivaděči z VHS Kutná Hora je 
v ranních hodinách a hlavně v odpoledních a večerních 
hodinách tak nízký, že bychom nebyli schopni zásobo-
vat obec vodou. Proto bylo dohodnuto, že Stavokom-
plet požádá písemně o navýšení tlaku dodávané vody 
z VHS Kutná Hora. Toto bylo provedeno a nyní čeká-
me na vyjádření, zda je navýšení tlaku technicky mož-
né. Toto opatření, pokud získáme kladné stanovisko od 
VHS Kutná Hora by trvalo až do té doby, než bude vy-
budována úpravna vody včetně nového vrtu. 

Tady bych vás chtěl informovat, že nový vrt bude vy-
hlouben v červenci letošního roku a na základě zjištění 
jeho vydatnosti a chemického rozboru bude navržena 
technologie do úpravny vody. Pak budeme žádat o sta-
vební povolení a o dotaci na výstavbu úpravny vody.

Na závěr mi Vážení spoluobčané dovolte, abych vám 
popřál příjemné léto a krásnou dovolenou, plnou poho-
dy, odpočinku a zážitků.

 Jiří Volenec, starosta
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SBĚRNÝ DVŮR 

Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 8:00 
do 11:00 hodin. Na požádání je možné otevřít 
kdykoliv v pracovní době obecního úřadu – 
tel: 327 571 491.

NEODKLÁDEJTE ŽÁDNÝ ODPAD 
PŘED VRATA SBĚRNÉHO DVORA! 

NABÍDKA PRÁCE - BRIGÁDA 

OÚ přijme brigádníka na údržbu 
obce, převážně sekání trávy. Více 
informací na obecním úřadě.

SPOZ

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Kurková Anna, Šlapáková Zdeňka, Uhlířová Daniela, Gregorová Jaroslava, Kovaříková Jana, Kicnerová Jana, 
Vraný Miloslav, Faltysová Anna, Kosina Otakar, Horáčková Bohuslava a Lušovjan Jan.

CESTA ZA VELIKONOČNÍM VAJÍČKEM

Kulturní dům v Církvici patřil na Zelený čtvrtek 18. 4. 2019 
od 16:00 hodin velikonočním oslavám. Poprvé se u nás v 
obci uskutečnil menší jarmark, kde nechybělo tvoření pro 
děti a dospělé, ukázka tradic, velikonoční dekorace k pro-
deji, soutěž o velikonoční pokrm, zelené pivo, venkovní 
hra pro děti „Cesta za velikonočním vajíčkem“ a samozřej-
mě dobrá nálada, o kterou se postarali návštěvníci všech 
věkových kategorií. A co jsme si mohli všechno vytvořit? 
Samozřejmostí byla výroba pomlázky, velikonoční krasli-
ce zdobené voskem, madeirové čili vrtané kraslice, krásné 
výrobky ze sena, zajíček z ponožky, zdobení velikonočních 
perníčků a další. Každý návštěvník si přišel na své. Kdo ne-
chtěl tvořit, zavítal ke stanovišti s velikonočními pokrmy, 

kde podstoupil ochutnávku a stal se hodnotitelem. Děti se 
zase u vstupu přihlásily na „Cestu za velikonočním vajíč-
kem“, získaly podklady pro hru a vydaly se do parku hledat 
vajíčka. Po vyluštění tajenky už na ně u zajíčka čekala slad-
ká odměna. Věřím, že si všichni toto slunečné odpoledne 
parádně užili a uvidíme se opět v příštím roce.

Za tým kulturní komise 
Mgr. Šárka Viktorová 
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V ÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 11. května jsme přivítali do života další čtyři 

nové občánky obce Církvice – Damiána Nekvindu, Karo-
línu Pálovou, Elišku Svobodovou a Adélu Kouckou. Sta-
rosta obce pan Jiří Volenec ve svém projevu popřál dětem 
hodně zdraví, štěstí a spokojené dětství. Jejich rodičům 
poděkoval za rozhodnutí přivést na svět a vychovávat své 
děti v Církvici a popřál jim hodně zdraví a úspěchů ve vý-
chově. Kulturní vystoupení připravila se svými žáky paní 
učitelka Uhlířová, která všechny nové občánky fotografo-
vala v připravené kolébce.  Stejně jako všechna předchozí 
vítání i toto se uskutečnilo v srdečné atmosféře. Slavnost-
ní ráz dodala přítomnost příbuzných a přátel rodin přiví-
taných spoluobčánků.  „Dítě je největší dar, dar, který se 
nedá koupit. Narozením dítěte jste se stali nejbohatšími 
lidmi.“

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

24. srpna Jakubské posvícení 2. září Slavnostní zahájení školního roku

SETKÁNÍ SENIORŮ
Již tradičně se v tento jarní čas sešli senioři v míst-
ním kulturním domě, aby společně strávili sváteční 
odpoledne. O vytvoření příjemné atmosféry se svým 
vystoupením zasloužily i děti z místní mateřské ško-
ly, které pod vedením svých učitelek předvedly velice 
pěkný a poutavý program. Krom básniček a písniček 
ukázali svůj talent i malí hudebníci. K tanci a poslechu 
zahrál nám už dobře známý pan Kruliš. Po celou dobu 
bylo zajištěno pro všechny občerstvení včetně kafíčka. 
Přejeme našim seniorům do dalších let hodně zdraví 
a dobré nálady.
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Pondělí 20. května 2019 byl pro děti z 1. třídy naší ško-
ly opravdu slavnostní. Byly totiž pozvány do naší místní 
knihovny, kde za účasti paní knihovnice Boženy Kolářové 
a pana starosty Jiřího Volence byly slavnostně pasovány 
na opravdové čtenáře. Doprovázela je paní učitelka Mgr. 
Šárka Viktorová. Před samotným pasováním musely děti 
přečíst text a slavnostně odpřisáhnout „čtenářský slib“.  
Šlo jim to báječně. Každý z nich byl pasován na čtenáře 
a odměnou jim byla knížka se záložkou, pamětní listina 
a sladká dobrota. Přejeme všem prvňáčkům, aby ve svém 
životě přečetli spoustu hezkých a zajímavých knih.

LETNÍ  KINO
V sobotu 8. 6. 2019 od 21:30h se uskutečnilo na zahradě 
Mateřské školy promítání letního kina. Občané si svým 
hlasováním zvolili fi lm Čertoviny. Skoro každý z nás v 
nějakém letním kině byl nebo o něm slyšel od svých blíz-
kých. Promítání „pod širákem“ má totiž své nezaměnitel-
né kouzlo. Není větší romantiky, než pod noční oblohou 
sledovat své oblíbené fi lmové hvězdy. Akce se vydařila a 
plánuje se ještě jedno promítání do konce léta. Tak snad 
to vyjde.

ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY 
Od začátku května se 37 dětí z naší mateřinky každé 
úterý účastní předplaveckého výcviku v Kutné Hoře na 
plaveckém stadionu. Děti se učí základním dovednostem 
a seznamují se zábavnou a hravou formou s vodou. Pro-
tože je období výletů i my jsme s dětmi vyrazili za zážitky. 
V pondělí 13. května nejmenší děti z oddělení Broučků 
jely na školní výlet do Obory Žleby v zámeckém parku. 
Děti v krásném přírodním prostředí viděly nádherné bílé 
jeleny, expozici dravců a sov a jejich mláďata, která se jim 
zrovna vylíhla. Každá ukázka byla doplněna výkladem 
o přírodě, životě dravců a záchranné stanici. Celý pro-

gram byl přizpůsoben a hezky vypravován malým dětem, 
které byly hlavně nadšené z ukázek mláďat. Ve čtvrtek 
30. května zase jely na školní výlet děti z oddělení Myši-
ček a Koťátek. Natěšené děti s batůžky odvezl autobus na 
výlet do lázeňského města Poděbrady na výletní plavbu 
parníkem, která byla pro všechny děti velkým zážitkem. 
Po plavbě jsme se prošli po městě a lázeňské kolonádě 
a plní dojmů jsme se vraceli zpět do školky na oběd.

13. června nás ve školce navštívil pan Adámek ze Zá-
chranné stanice dravců Vavřinec a ukázal všem dětem 
výcvik různých dravců. Nad naší školní zahradou jsme 
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viděli létat např. káně lesní, puštíka obecného nebo výra 
velkého, o kterém už dětí vědí, že se mu latinsky říká 
Bubo bubo. Dále děti mohly vidět i sovu pálenou nebo 
kulíška nejmenšího a další.

Protože vedeme děti k pohybu a k zájmu o sport, po-
řádáme každoročně v naší mateřince na školní zahradě 
sportovní olympiádu. Proto jsme 20. června pro děti při-
pravili několik stanovišť a sportovních disciplín, které 
děti s nadšením plnily. Jejich zdravá soutěživost je ved-
la k jejich velkým výkonům, za které každé dítě dostalo 
sladkou odměnu a diplom. A než jsme se nadáli, bylo tu 
slavnostní loučení s předškoláky. Ve středu 26. 6. do třídy 
Koťátek přišli rodiče a příbuzní dětí a společně se s námi 
rozloučili se 14 předškoláky. Děti nejdříve předvedly své 
vystoupení, které si pro své rodiče připravily. O další zá-
bavný program na školní zahradě se nám pak postaralo 
loutkové divadlo Pernštejni s pohádkou „ Kapitán Plou-
tvička“. Celá akce byla v duchu zábavy a milého setkání 
dětí s rodiči v naší mateřince. Na závěr Ploutvička všech 
14 dětí slavnostně pasoval na školáky. Všem dětem, bu-
doucím prvňáčkům, přejeme ve škole hodně úspěchů. 
Provoz v mateřské škole bude i o prázdninách, a to první 

dva týdny v červenci a poslední týden v srpnu. Všem pře-
jeme hezké prázdniny, hodně zážitků a pohody. Veškeré 
fotografi e z naších akcí najdete na  webových stránkách 
naší mateřinky.

Michaela Palečková

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Výlet do Jihlavy 
1., 2. a 5. ročník se vydal dne 9. května 2019 na výlet do 
Jihlavy. V plánu byla prohlídka jihlavského podzemí 
a návštěva ZOO Jihlava. Hned ráno nás potrápilo deštivé 
počasí, naštěstí nás autobus zavezl až na jihlavské náměs-
tí, odkud jsme ušli jen pár metrů ke vstupu do jihlavské-
ho podzemí. Prošli jsme temnými a chladnými uličkami, 
shlédli expozice věnované středověkému dolování, ukáz-
ky zpracování rudy, archeologické keramické ukázky 
a ukázky z oboru mincovnictví. Největším zážitkem pro 
nás byla tzv. „svítící chodba“ asi 11 metrů pod povrchem 
země. Průvodce zhasl světla a my jsme viděli jen bělavý 
povlak na stěnách, který po předchozím nasvícení ze-
lenkavě světélkoval. Taková záhada! Byl o tom natočený 
i dokument a je to největší raritou a záhadou jihlavského 
podzemí. Poté následoval přesun do jihlavské ZOO. Déšť 
pomalu slábl a my jsme se už těšili na výukové programy, 
které pro nás byly nachystány. 1. a 2. ročník měl výuko-

vý program “V lese”. Děti se během příjemné procházky 
po Lesní stezce v ZOO dozvěděly, co všechno žije v lese 
a proč je les důležitý, cestou plnily různé úkoly ve skupi-
nách a na závěr si vyzkoušely pozorování dalekohledem. 
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Pro 5. ročník byla připravena “Zvířata v ohrožení”. 
Žáci putováním po kontinentech navštívili přirozená 

prostředí ohrožených zvířat z celého světa. Zjistili, co 
konkrétní druhy ohrožuje a jakou roli v jejich ochraně 
hrají zoologické zahrady. Také spolupracovali ve skupi-
nách, pracovali s mapou a vytvořili společný plakát. Oba 
výukové programy nádherně doplnily probírané učivo 
a navázaly tak na výstupy v ŠVP. 

Pak už následovala prohlídka samotné zoologické za-
hrady a posezení v občerstvení. Počasí se v zoologické 
zahradě nakonec umoudřilo a my si výlet náramně užili. 

Mgr. Šárka Viktorová

Hned po státním svátku, 9. května, 
jsme spolu s dětmi 3. a 4. ročníku vy-
razili na školní výlet směrem ke Zru-
či nad Sázavou do Hulic, kde pro nás 
byly připravené programy. Začátek 
cesty nebyl moc příznivý, neboť nám 
vydatně pršelo. O to více jsme byli 
napjatí, jak to vše dopadne.

Jakmile jsme dorazili do cíle, poča-
sí se umoudřilo. Naše první zastáv-
ka patřila Včelímu světu. Zde se děti 
dozvěděly zajímavé informace o svě-
tě včel - složení úlu, funkce jednot-
livých členů včelstva, chování včel. 
Děti měly možnost projít si včelím 
úlem s obřími plástvemi, na doty-
kových monitorech si prohlédnout 
anatomii včely, zahrát si kvíz ze živo-
ta včel nebo si pustit zvuk úlu.

Zjistili jsme, jak se vyrábí med, jaké 
jsou jeho druhy a kde všude se obje-
vují včelí produkty. Vyzkoušeli jsme 
si některé pomůcky pro práci včelaře, 
prohlédli si opravdový včelí úl s by-

linkovou zahrádkou a dokonce jsme 
si zkusili úl sestavit z jednotlivých 
částí. Nedílnou součástí byla vlast-
ní výroba svíčky. Na další program 
jsme se přesunuli do nedalekého 
Vodního domu. Zde děti měly mož-
nost si ve skupinách prozkoumat 
jednotlivá prostředí v okolí Vodního 
domu, zjišťovat, kteří živočichové se 
v jednotlivých oblastech vyskytují, 
jaké stopy zanechávají. Součástí pro-
gramu byla vycházka na hráz vodní 
nádrže Švihov, kde jsme daleko-
hledem pozorovali zvířata v okolí. 
Uvnitř Vodního domu jsme si mohli 
prohlédnout a vyzkoušet expozice 
s různým zaměřením - vodní mikro-
svět přes mikroskop, svět pod vod-
ní hladinou, poslechnout si zvuky 
vody a vodních živočichů, vyzkou-
šet si výrobu mraků, hromobití. Na 
závěr si děti mohly pomocí různých 
čerpadel, pump, vodotrysků, vod-
ních mlýnků a hrází na vlastní kůži 

vyzkoušet a ovlivnit proudění vody. 
S novými informacemi a plní dojmů 
jsme se vrátili domů.

Dalšími akcemi, kterých se každo-
ročně se s dětmi účastníme, byli zdra-
votníci. Děti si zopakovaly zásady 
první pomoci a poté se seznamovaly, 
jak postupovat v případě doprav-
ní nehody s praktickými ukázkami 
a zapojením. V dubnu jsme se vydali 
na dopravní hřiště v Čáslavi, vyzkou-
šeli si teoretickou i praktickou zkouš-
ku jízdy na kole se zástupci městské 
policie Čáslav.

Do konce školního roku nás čekají 
ještě škola v přírodě, škola na ces-
tách a slavnostní zakončení školního 
roku. Všem dětem přejeme krásné 
prožití letních prázdnin a načerpání 
energie.

Mgr.Jitka Kvízová

V pondělí 10. 6. 2019 se parta z Klubu zábavné logiky 
a deskových her vydala do Prahy na únikovou hru, aby 
tím úspěšně zakončila letošní setkávání. 

A zajímá Vás, jak to celé dopadlo, zvládli jsme to, trefi li 
jsme, poradili si se vším? Podobné otázky jsme si kladli 
i my před odjezdem. V pondělí po vyučování jsme na-
sedli na vlak a už cestou jsme absolvovali hned několik 
zkoušek z logického myšlení. První překážkou byla cesta 
z pražského metra na tramvaj číslo 11, která se záhadně 
ztratila. Po překonání první překážky jsme ještě prokázali 
svou schopnost orientace v mapě a náš cíl už byl konečně 
před námi. Přivítal nás milý pán, který nám nabídl, že 
si můžeme vybrat z dvou únikových her. Jednou z nich 
byla úniková hra “Tajuplný hrad” a druhou variantou hra 
“Šílený vědec”. Vybrali jsme si šíleného vědce, který byl 
o něco náročnější a hlavně více strašidelnější. A koneč-
ně vcházíme do místnosti! Byla tam šílená tma a ozýval 
se tam pouze zvuk pralesa. Při vstupu nám to nahánělo 
hrůzu. Najednou se dveře za námi zavřely a my zůstali 
uvězněni v malém prostoru spolu s kamarádem kostliv-
cem, který nedokázal vyřešit kód, a tak tam zahynul. Ale 

VÝLET NA ÚNIKOVOU HRU DO PRAHY 

co teď v takovém malém prostoru? Naštěstí jsme měli ba-
terku a společnými silami odhalili kód, který nás pustil 
do záhadné laboratoře. Tato laboratoř patřila šílenému 
vědci, který si chtěl s námi “pohrát” při svých bláznivých 
pokusech. Řešili jsme celou řadu různých úkolů. Sezná-
mili jsme se s astronomií, zeměpisem, chemií, matema-
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Během květnových a červnových dnů si žáci naší zá-
kladní školy opět pečlivě připravovali vystoupení na již 
tradiční Zahradní slavnost. A tak jsme v pátek 14.června 
mohli obdivovat šikovnost našich dětí a nápaditost paní 
učitelek. Prvňáčky letos čekala premiéra, a protože celý 
jejich školní rok byl ve znamení Šmoulíků, zahráli o nich 
krátký příběh. Vystoupení zakončili Šmoulí písničkou. 
Druháčci zase ztvárnili pohádku o Červené karkulce 
a také oni na závěr přidali píseň s „Liščím“ tanečkem. Pak 
nás navštívil veselý cirkus plný klaunů, siláků, cvičených 
lvů a koníků v podání třeťáčků. Přišel dokonce i kou-
zelník. Z cirkusu jsme se plynule přenesli na pouť, kde 
zatančili skvělí tanečníci – čtvrťáci. Dojemná píseň na 
rozloučenou a bezchybně secvičený tanec, tak se s námi 
rozloučili letošní páťáci. Když jim paní učitelka předáva-
la památeční trička navrch s trefnými verši o každém z 
nich, nezůstalo zřejmě jedno oko suché. Úsměv do tváří 
nám však vzápětí vrátila rozpustilá „Makarena“, kterou si 
na pódiu mohli zatančit všichni žáci.

Pohodové odpoledne pokračovalo možností vyrobit si 
například sáček s vonnou solí, korálkový náramek, deko-
rační srdíčko, nebo dárkovou krabičku. Šmoulíci nabíd-
li k prodeji skvělé muffi  ny, pudinky s malinami a ručně 
malované komiksy. Menší děti využily možnost stát se 
díky pomalovanému obličeji půvabným motýlem, nebo 
statečným Spidermanem. Ti starší si zase zkusili, jak se 
chodí ve skákacích botách, nebo si zaexperimentovali ve 

V pondělí 17. 6. jsme vyrazili na 
školu v přírodě do Horního Bradla. 
Přivítala nás Matka Příroda a po-
žádala o pomoc se záchranou vody, 
jež odtéká, ohně, který slábne, vzdu-
chu, co už není tak čistý jako dříve 
a země, která chřadne. Naše statečné 
děti zvládaly všechny úkoly Matky 
Přírody hravě. Stavěly a pojmenova-
ly statečné přírodní bojovníky, pálily 
své strachy v ohni a opékaly na něm 
i buřtíky. Čistily vodu stavěním hrází 
a tvorbou lesní studánky, uzdravo-
valy nemocnou zvěř a čistily vzduch 

tikou, logikou, fyzikou a biologií. Chvílemi jsme se cítili 
v koncích, ale nakonec jsme vše zvládli a včas se dostali 
pryč z této laboratoře. Jsme na sebe skutečně pyšní! Po 
skončení hry jsme se ještě vyfotografovali s libovolnými 
rekvizitami ze hry, podepsali se na zeď hráčů a vydali se 
na cestu zpět. 

Velmi se nám tam líbilo a příští rok by tam mohl Klub 
zábavné logiky a deskových her opět vyrazit. Jen už to 

bude zase v jiné sestavě dětí z pátého, případně čtvrtého 
ročníku. Přeji krásné prázdniny a budu se těšit na nové 
účastníky v příštím školním roce!

Paní učitelka Šárka

ZAHRADNÍ SLAVNOST 

stánku Veselé vědy. Také občerstvení bylo bohaté. Ma-
minky a babičky opět napekly skvělé buchty a zákusky. 
Pečené maso, langoše, či palačinky byly další dobrůtky, 
které na nás čekaly.

K tanci a poslechu nám letos poprvé zahrál pan Viktora 
a paní učitelka Šárka skvěle zazpívala. No a to, že nám 
letos nehrozil žádný mrak s deštěm, ale celé odpoledne 
svítilo sluníčko, to už byla jen příslovečná třešnička na 
naší slavnosti. 

Děkujeme všem sponzorům za fi nanční i materiální 
podporu, rodičům a přátelům školy za pomoc s organi-
zací a všem návštěvníkům za účast.

Renata Krupová

ŠKOLA V PŘÍRODĚ HORNÍ BRADLO 
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Naše školní družina má dvě plně 
obsazená oddělení. Scházejí se v ní 
děti společně z různých tříd. Navzá-
jem si pomáhají při všech činnos-
tech. 

S dětmi plníme pestré úkoly, které 
navazují na školní učební plány. Sna-
žíme se je zaměřovat na to, co dětem 
nejvíce chybí. Rozvoj jemné moto-
riky (práce s drobným materiálem, 
dárky pro radost i pro druhé), více 
pohybu. 

Pořádáme akce, kterých se účastní 
děti z obou družin. Společně pouš-
tíme na podzim draky, navzájem se 
navštěvujeme při besídkách (čertov-
ská, vánoční). Na jaře se děti těší na 
karneval.  

Poslední akcí byl dětský den. Poča-
sí se povedlo a tak vše proběhlo na 
školní zahradě. Děti musely splnit 
na různých stanovištích devět úko-
lů, které byly zaměřeny na šikovnost, 
rychlost, postřeh. Každý byl různě 
ohodnocen. Body byly zapsány kaž-
dému do  kartičky. Po splnění všech 
disciplín si děti body sečetly a podle 
výsledku si vybraly odměny v ob-
chůdku. Tímto si děti procvičily fi -
nanční gramotnost. 

plněním rébusů ve vzduchových bublinkách či tvorbou 
magických bublin. Matka Příroda nám poslala duhu 
a celý týden nám nadělila teplé a slunečné počasí bez deš-
tě. Po záchraně všech živlů dostaly děti diplom na památ-
ku a drobnou sladkost. 

Také jsme každý den bojovali o srdíčka za úklid, osvě-
žovali se v bazénu, hráli si na hřišti, chodili  do wellness 
a učili se novým poznatkům o přírodě. Vyráželi jsme i na 
výlety. Podívali jsme se do Lipky, kde jsme si prohlédli 
památný strom, který vyhrál soutěž o strom roku 2016. 
Vystoupali jsme k vysílači Krásné a také jsme se podívali 
do výrobny skleněných vánočních ozdobiček. 

I když večer ukápla nějaká ta slzička, tak rána už byla 
plná úsměvů. Pro některé děti to bylo první odloučení 
od rodiny, ale nakonec to zvládly skvěle. Děkujeme rodi-
čům za podporu a ocenění naší práce. Bylo to náročné, 
ale stálo to za to. Příští rok do toho jdeme znovu :-). Teď 
už nám zbývají jen poslední chvilky školního roku. Přeji 
nám všem klidné prázdniny a dovolené plné odpočin-
ku a pohody s rodinou, dětem spoustu skvělých zážitků 
a svým páťáčkům mnoho zdaru na druhém stupni.

Krásné Léto! 
Mgr. Ludmila Hrušková

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Také navštěvujeme seniory v míst-
ním domově a zdobíme jim nástěnky 
svými výtvory.

Pravidelně s dětmi upevňujeme 
pravidla ekologie. Jsme zapojeni do 
soutěže RECYKLOHRANÍ, kde děti 
formou her plní zadané úkoly.

A co závěrem? Poslední týden jsme 
si vyšlápli do okolí Utopence podél 
splavu, podívali jsme se na mláďata 
labutí, navštívili jsme Luisiana Ranch 
a zakončili překvapením ve škole. Na 
prázdniny si každý vyzdobil tílko po-
dle vlastního nápadu.

Přejeme dětem krásné prázdniny, 
bohaté zážitky a nová přátelství.

J. Uhlířová, R. Krupová
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„Čtení dětem a s dětmi patří mezi 
nejkrásnější chvíle v životě. Měli by-
chom si na ně najít čas každý den.“

V Církvici jsme letos nocovali jako 
připomínku narození dánského po-
hádkáře už po patnácté v řadě, a to 
na téma „Cestujeme světem kouzel“. 
Kolem šestnácté hodiny, v pátek 
5. dubna, se děti začaly scházet v kul-
turním domě. Byly rozděleny do čtyř 
soutěžních týmů – názvy Frank, Zla-
tí bažanti, Ufouni a Pinďourci si děti 
vymyslely samy, což byl hned první 
úkol. Celý večer, který se odehrával 
v dobrodružném a sportovním du-
chu, děti bojovaly o získání potřeb-
ných bodů do celkového hodnocení. 
Nás tentokráte provázela Malá čaro-
dějnice, což je postava z knihy ně-
meckého spisovatele Preusslera. Je jí 
teprve pouhých 127 let a ještě neumí 
pořádně kouzlit. Společnost jí dělá 
havran Abraxas, se kterým bydlí hlu-
boko v lese. Malé čarodějnici se po-
daří občas vyvést pěkný kousek. Je to 

Pro letošní rok se na závody dospělých připravovala 
celkem tři družstva: jedno žen a dvě mužů. První ze dvou 
závodů, do kterých jsme se přihlásili, byla 18. května 
soutěž okrsku č. 2 v Hlízově. Zde vládla i díky pěknému 
počasí příjemná soutěžní atmosféra. Na start se nejdří-
ve postavili muži ve štafetě 4 x 100 metrů. Pokusy obou 
týmů byly povedené a dostali nás na přední pozice. Ženy 
ve štafetě nejdříve postavily zajišťovací čtveřici. Druhý 
pokus běžely namakané mladé holky a dosáhly nejlepší 
čas. Do druhého kola jsme měli tedy všichni hezky na-
kročeno. Požární útoky se povedli a celou soutěž jsme 
v obou kategoriích vyhráli. O stupeň náročnější závody 
bylo okresní kolo 22. května v Horních Bučicích. Ženy 
se okresního kola zúčastnily po hodně dlouhé odmlce, 
takže si vlastně soutěž na této úrovni přijely, jak se říká, 
vyzkoušet. Domů si vezly 3. místo.  Soutěž pro muže byla 
prověrkou jejich dovedností. Po výhře ve štafetách bylo 
potřeba se dobře umístit i v požárním útoku. První po-
kus však hochům nevyšel. Na druhý pokus byli ve velkém 
nervovém vypětí, ale zadařilo se a postup do další soutěže 
byl jistý. Krajské kolo se konalo 15. a 16. května v Kut-
né Hoře, kam se sjela elita celého Středočeského kraje. 
V sobotu se soutěžilo v běhu na 100 metrů s překážka-
mi a štafety 4 x 100 metrů. V neděli byla na programu 

ANDERSENOVA NOC 2019 

však čarodějnice hodná a její kousky 
pobaví všechny malé čtenáře. Letos 
se akce zúčastnilo na 176 místech 
v 21 zemích přibližně 98 000 dětí. 
Nás v Církvici bylo 38 a společně 
jsme si to užili. Nejdříve jsme u hřbi-
tova zasadili další pohádkový strom. 
Po návratu zpět si každá skupina na-
kreslila svého maskota - kouzelníka, 
dala mu jméno a obdařila ho růz-
nými nadpřirozenými schopnostmi. 
A protože každá čarodějnice musí 
umět namíchat zázračný lektvar na 
různé neduhy a kouzlit, i my jsme 
se o to úspěšně pokusili. Abychom 

SDH CÍRKVICE 

získali letecký průkaz na čarodějnic-
ký slet, bylo nutné se naučit létat na 
netradičním dopravním prostředku 
– koštěti. I to a další hry a úkoly jsme 
zvládli hravě. Ještě před spaním jsme 
si zazpívali za doprovodu ukulele 
krásnou ježibabí píseň.

královská disciplína – požární útoky. Celou soutěž zvládli 
naši bojovníci s průměrnými výkony, které nám zajistily 
12. místo z celého Středočeského kraje. Gratulujeme

Vysoká - Čtyřiadvacet mužů, osm žen a šest závod-
níků v kategorii s dýchací technikou bojovalo v sobotu 
13. dubna v jarním závodě v běhu na rozhlednu Vysoká. 
Nejrychlejším mužem byl Karel Klečka (SDH Církvice), 
který zvítězil před Jiřím Vyhnánkem a Tomášem Pokor-
ným. Mezi ženami kralovala Hana Martínková. Vyběh-
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Míčové hry
Jaro v našem oddíle navázalo na 

zimu dalšími turnaji. Hned 31. 3. 
jsme se zúčastnili turnaje v Kutné 
Hoře, který byl třetím kolem středo-
české soutěže. Výsledky byly vynika-
jící, žluté holky turnaj vyhrály a další 
naše žluté týmy (naši úplně nejmenší 
minivolejbalisti) se začali posouvat 
výsledkovou listinou nahoru. Žlu-
té týmy přivezly 1., 9., 14, a 15. mís-
to z 16 týmů. Červení potvrdili naši 
formu také výbornými výsledky, a to 
2., 5. a 8. místem z 13. týmů. Třinác-
té místo bylo také naše, ale tam jsme 
nominovali úplné začátečníky, aby si 
hru na turnaji vyzkoušeli. Modří nám 
trochu kolidovali s akcí hasičů a skau-
tů a tím jsme jedno místo přenechali 
děvčatům z Chvaletic, které pro nás 
vybojovaly 3. místo a naše smíšené 
družstvo bralo 13. místo ze 17 týmů. 
Posledním turnajem středočeské sou-
těže je vždy fi nále, konané ve svátek 
8.5.. Každý rok se účastnilo v každé 
barvě jen 1 nejlepší družstvo z oddílu, 
ale pro letošní rok byl určen pořada-
tel v Mělníce, který to pojal ve velkém 
stylu a dal možnost se zúčastnit pro 
všechny týmy přihlášené v soutěži. 
Vzhledem k tomu, že bylo chladné a 
deštivé jaro, tak jsme před turnajem 
zvládli jen jeden venkovní trénink a 
to se projevilo i na výsledcích. Soutěž 
pro nás úplně dobře nezačala. Žlutým 

nout na rozhlednu si vyzkoušeli i někteří naši mladí hasi-
či. Další umístění našich závodníků: Bohumil Klečka – 5. 
místo, Ondřej Krejčík – 11. místo.

TJ  CÍRKVICE 

se vstup do turnaje vůbec nevydařil 
a bojovali pouze o chvost výsledko-
vé listiny. Umístili se na 31., 39. a 40. 
místě z 41 týmů. Modří, rozdělení na 
chlapce a děvčata, se umístili v dívčí 
kategorii až na 38. místě z 39. a chlapci 
zabojovali trošku více a brali 11. mís-
to ze 17 chlapeckých týmů. Nejlépe 
se umístili červení, a to na 14. místě z 
58. týmů, Další týmy potom na 29. a 
48. místě. Naše sezona je vždy zakon-
čena celostátními koly. Červené jsme 
přihlásili do Brna, kde skončili na 
krásném 15. místě. Oranžové a zelené 
jsme přihlásili do Jindřichova Hradce, 
kde se bohužel nedařilo oranžovým 
a nepotvrdili 1.místo ze středočes-
kého festivalu, ale i tak skončili na 
skvělém 13. a 24. místě. Zeleným se 
podařil letos nejlepší výsledek na ce-

lostátním kole, a to 6. místo. Veliká 
gratulace všem dětem.

Na závěr jsme uskutečnili rozlučko-
vý turnaj, kde se utkaly týmy rodičů 
a dětí a tím je velice úspěšná sezóna 
2018 -2019 zakončena. Úspěšná neje-
nom výsledky na turnajích, ale i vel-
kým počtem trénujících děti a skvě-
lým zodpovědným přístupem dětí k 
tréninku . Najdou se výjimky, ale jak 
se říká, ty potvrzují pravidlo. Od dub-
na jsme zprovoznili webové stránky, 
takže koho by zajímalo průběžné info, 
může úspěchy našich dětí sledovat na 
webu www.tjcirkvice.cz. Přeji všem 
dětem krásné prázdniny a těším se na 
většinu z nich na našem letním sou-
středění.

 Mirka Malimánková
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Volejbal ženy
V květnu byla zakončena sezóna 2018-2019 i pro volejba-
listky, které reprezentují Církvici v meziokresové soutěži. 
Ženy zopakovaly svůj výsledek a skončili opět na 2. místě 
z celkových 7 zúčastněných družstev.
Oddíl volejbalu
Dne 25.5. 2019 se již tradičně na hřišti v Jakubě a v přileh-
lých prostorách uspořádal veteránský turnaj Medvědího 
tour. Jedná se o celoroční soutěž volejbalistů nad 40 let 
z kutnohorska a kolínska. Během roku se střetává 6 při-

Sezóna 2018 / 2019 
Jelikož sezóna stolního tenisu trvá od 
září do dubna, tak se od posledního 
článku moc neudálo. Zúčastnili jsme 
se pouze posledních dvou turnajů 
Středočeské open tour.
První z nich byl opět v Neratovicích, 
kde se letos konal tento turnaj již po-
třetí. Účast dětí byla víc než slušná, 
celkem se jich prezentovalo 133. Naši 
dva zástupci si podrželi svá tradiční 
místa. Jako na dvou předchozích tur-
najích obsadili ve výsledkové listině 
64. a 92. místo.
Posledním turnajem Středočeské tour 
i letošní sezóny byl turnaj konaný ve 
Vlašimi. I když byl poslední, zúčast-
nilo se ho 131 dětí, což je velmi dobrá 

Školní rok se uchýlil ke konci a s ním i poslední cvičení 
rodičů s dětmi. Celý rok jsme se pravidelně scházeli každý 
čtvrtek v sokolovně, abychom si společně protáhli tělíčka, 
vyzkoušeli básničky s pohybem, různé honičky nebo cvičení 
s tělocvičným nářadím. V letošním roce se naše řady nepa-
trně rozšířily, což jsme velice rádi. Závěr školního i cvičeb-
ního roku jsme pojali v netradičních  hrách venku - skáká-
ním v pytli, chozením v tlapách sněžného muže, stavěním 
pyramid, chytáním rybiček, trénink rovnováhy s vodou, 
či vodní střelbou na panáčka. Odměnou byla nejen radost 

hlášených družstev v hale v Kutné Hoře. Poslední turnaj, 
který celou sezónu uzavírá a pořádají ho Církvičtí Jezevci, 
se na konci května pravidelně pořádá v Jakubě na antu-
kovém hřišti. Letos opět vyšlo počasi a turnaj proběhl bez 
komplikací. Církvičtí Jezevci sice výsledkově nezazářili 
a sezónu zakončili na krásném 5. místě, ale pro příští se-
zónu se třeba zadaří více a výsledky budou lepší. Někteří 
současní Církvičtí hráči už se dostávají ke hranici 40 let 
a snad řady Jezevců posílí.

STOLNÍ TENIS STC 2013 CÍRKVICE – ŽÁCI 
účast. Naši zástupci se umístili v dru-
hé polovině startovního pole, přesně 
80. a 110. místo.

V celkovém pořadí se po pěti tur-
najích umístili Tereza Uhrová na 85. 
místě a Matěj Malimánek 
na 125 místě z celkového počtu 199 
žáků. Ve starších žákyních skončila 
Tereza na 3. místě a Matěj v mladších 
žácích na 21. místě.

V květnu a červnu jsme se na po-
zvání zručského oddílu zúčastnili 
třech pátečních přátelských utkání v 
rámci Zručské jarní ligy. Účastnila se 
družstva Sokola Benešov, SKC Zruč 
n. S.“A“ a “B“ a složený tým Církvice-
-Čáslav.  

Na závěr bych chtěl popřát dětem 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 
dětí, ale i mlsání v podobě melouna, chladivého nanuka či 
drobných dárečků za celoroční snahu. Budeme rádi, když 
přijdete mezi nás a sami si vyzkoušíte. Cvičení je zaměřené 
pro menší děti, zhruba od 4let s asistencí rodičů, kteří jsou 
součástí psychické i fyzické podpory. Ti, kteří projdou „na-
šimi branami“, mohou pak pokračovat v míčových hrách 
u Mirky Malimánkové. Začínáme v polovině září každý 
čtvrtek vždy od 16 hodin. Přejeme krásné letní prázdniny 
a dovolenou a budeme se těšit „na cvičenou“.

Jitka Kvízová

krásné prázdniny a všem ostatním 
pěkné léto.
„Pinku zdar“

Petr Uher
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Po loňském kulatém, dle mého 
opět velmi vydařeném ročníku, jsem 
váhala, zda není ten správný čas 
v nejlepším přestat. Skvělá atmosfé-
ra, usměvavé tváře, ženy zapálené 
a nastoupené na každou hodinu dle 
rozpisu mě však udržovaly v neroz-
hodnosti. Nicméně věci a události, 
které v životě přicházejí, mou neroz-
hodnost trochu upravily.

24. únor, kdy mi navždy odešel 
tatínek, mi vzal vítr z plachet. Jak v 
osobním životě, tak i v tom „sportov-
ním“. Že by osud rozhodl za mě? Vy-
padalo to tak. Nic mi nedávalo smysl 
a hodně to bolelo a bolí…

Pak jsem si jednou ráno řekla, že by 
na mě taťka rozhodně pyšnej nebyl! 
I on byl sportovec a fanoušek naše-
ho cvičení. S mamkou nesměl chybět 
na žádném našem Letním vábení!!! 
A rozhodně by nebyl rád, kdybych se 
na vás, moje cvičky, vykašlala. A to 
rozhodlo!

Takže jsme se i letos sešly tra-
dičně 3. sobotu v červnu v ďolíčku 
v Jakubě. Tílka v barvě petroleje, 
neuvěřitelné dobroty z domácí ku-
chyně, famózní gyros a v neposled-

Skončila další sezona okresního přeboru a nelze ji hod-
notit jinak než jako úspěšnou. Naše mužstvo se pohybo-
valo okolo středu tabulky bez starostí o záchranu. Jak je 
u našeho mužstva zvykem, měli jsme tradičně lepší jarní 
část než podzimní. Ke střelcům týmu patřili Martin Vo-
lenec a Petr Dušek. Velkou pochvalu určitě zaslouží naše 
defenzíva v čele s brankářem. Patřili jsme k pěti nejméně 
inkasujícím týmům celé soutěže. Na naše zápasy si vždy 
našlo cestu množství fanoušků, kteří nás doprovázeli i na 
venkovní utkání. Domácí návštěvnost tak často převýšila 
i sto diváků. V letní přestávce se budeme snažit zapraco-
vat na doplnění mužstva a na konci srpna se budeme se 
všemi těšit na zahájení další sezóny.

Mužstvo starších žáků se po skončení základní části 
utkalo v dvoukolové nástavbě o umístění v celkové tabul-
ce. Po odehrání všech zápasů jsme se nakonec umístili 
na pátém místě tabulky. Plán do dalšího ročníku soutěže 

SK CÍRKVICE 
je jasný pokračovat v soutěži starších žáků a pokusit se 
přivést další fotbalisty k doplnění kádru.

Tým mladší přípravky sehrál několik výborných turna-
jů ve kterých padalo hodně branek.

V závěrečném turnaji ve Vrdech skončili na krásném 
čtvrtém místě.

Novinka do dalšího ročníku soutěže je rozšíření kate-
gorie dětí o starší přípravku, kterou povede p. Čuchal, o 
tým mladší přípravky se budou starat p. Kielar a p. Kloud, 
kteří u dětí vypomáhali. 

Všem našim sportovním přátelům, fanouškům a spon-
zorům přejeme krásné prázdniny a pohodovou dovole-
nou.

SK Církvice z.s.

LETNÍ  VÁBENÍ 2019 

ní řadě studené točené pivko, jsou 
pravidelné atributy našeho Vábení. I 
počet cviček překračující hranici tři-
cítky je neuvěřitelný. A to nemluvím 
o dalších parťácích, kteří nás podpo-
rují od prohýbajících se stolů. 

Stručně a jasně! 11. Letní vábení 
zahájilo další desítku v pořadí!

Díky vám všem, kteří se účastníte 
jakýmkoliv způsobem. Cvičky, lek-
torky, diváci, maminky, dětičky a ca-
tering v podobě našich mužů. Vám 

všem velké díky, že jste mě nenechali 
smutku napospas a umožnili mi po-
kračovat v naší tradici.

P.S. Holky moje, děkuji za vaše „tři 
přání“. S patřičnou pokorou je jed-
nou moc ráda využiju!

Vaše Míša


