
C Í R KV I C K É

NOVINY
číslo 3   •   ročník 11   •   říjen 2019   •   vychází čtvrtletně

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Kostel Sv. Vavřince Kostel Sv. Jakuba

v dnešní informaci naváži na 
minulé vydání novin. Psal jsem 
o zkušebním vrtu a následném 
vybudování úpravny vody u vo-
dojemu v Jakubě. Náš provozo-
vatel vodovodu Stavokomplet 
s.r.o. požádal o zvýšení tlaku 
dodávané vody společností VHS 
Vrchlice – Maleč s.r.o. Kutná 
Hora (dále jen VHS), abychom 
mohli změnit poměr na 2/3 
vody od VHS a 1/3 z našich vrtů. 
Bohužel tato žádost byla zamít-
nuta a k navýšení tlaku a tím i 
dodávky většího množství vody 

z VHS nedojde. Nicméně v těch-
to měsících (nastalo již ochlaze-
ní). Začíná již spotřeba vody kle-
sat a tím vzniká možnost upravit 
i poměr míchání vody tak, aby 
vody z našich vrtů bylo v men-
ším množství než z VHS. Tak 
věřím, že se i tvrdost vody změní 
k lepšímu. 

Co je pro nás velice důležité je 
závěrečná zpráva ke zkušebnímu 
vrtu, která před několika dny na 
obec dorazila. Mohu s potěše-
ním konstatovat, že rozbor no-
vého vrtu dopadl nad očekávání, 

nepřekračuje žádné limity a spl-
ňuje s velkou rezervou označení 
„Pitná voda“!

Vzorky vody byly odebrány 
celkem 3krát po sobě, všechny 
jsou v normě a ten poslední Vám 
přikládám do novin, aby jste si 
jej mohli všichni prohlédnout. 
Rozbory budou taktéž umístěny 
na stránkách obce Církvice.

Nyní nás čeká požádat vodo-
právní úřad MěÚ Kutná Hora 
o povolení využívat vrt pro zá-
sobování obce. Dále byla Závě-
rečná zpráva předána panu ing. 
Koubovi do společnosti IKKO 
Hradec Králové s.r.o., který na-
vrhne a doplní technologii do 
úpravny vody. V případě, že 
opakované rozbory vody, které 
budou prováděny, by splňovaly 
předepsané limity, je na zváže-
nou, zda úpravnu vody pořizo-
vat. I nadále se počítá s tím, že 
budeme využívat vodu z VHS, 
ale již v menším množství. 

 Jiří Volenec, starosta
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SPOZ

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Dobiášová Libuše, Vávrová Jana, Valenta František, Doležalová Alena, Nádvorníková Stanislava, Svitáková 
Olga, Mirovská Anna, Müllerová Marie, Sova Stanislav, Grulich Jiří, Málková Jana, Trpišovská Jana, Kellerová 
Drahomíra, Bartůněk Miloslav a Melichová Marie.

Jakubské posvícení
V Jakubě se 24. 8. 2019 konalo tradiční posvícení. Sobotní odpoledne patřilo především rodinám s dětmi. Program 

zahájila v 16h klaunice, která děti bavila celé 2 hodiny. Připravila si pro ně několik soutěží, modelování balónků, kdo chtěl, 
mohl si vytvořit obří bublinu a na závěr každý dostal sladkou odměnu. Po celé odpoledne hrál DJ Zyky.

Večer od 20h přišla na řadu zábava pro dospělé, kde hráli k tanci a poslechu Ruda a Šárka Viktorovi. K bezvadnému 
průběhu celého dne zajisté přispěli provozovatelé místního Hostince Na Špýchaře, kteří si pro všechny připravili spousty 
dobrot s půlnočním překvapením. 

Jakubské posvícení se i letos povedlo a všichni odcházeli s úsměvem a dobrou náladou po tom, co se vytancovali do 
syta a zazpívali si zplna hrdla.

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

18. října Podzimní tvořivá dílna 22. listopadu Jarmark MŠ

24. října Otevřené vyučování a den otevřených 
dveří ZŠ 29. listopadu Adventní tvoření ve škole

1. listopadu Strašidelná stezka odvahy 30. listopadu Rozsvěcení vánočního stromku

17. listopadu Lampionový průvod

ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY
Skončily prázdniny-období, na které se děti tolik 

těší, a které se zdá, že utíká nejrychleji.
2. 9. nám začal nový školní rok. Již tradičně se 

čtrnáct nových prvňáčků sešlo i se svými rodiči 
u mateřské školy. Všichni s taškami na zádech, 
někteří natěšení, jiní tak trochu s obavou, co je ve 
škole čeká. Na jejich první cestě do školy je do-
provázela paní ředitelka Bc. Květoslava Roušalová 
společně s rodiči, a aby to bylo slavnostní, vyhrá-
vala jim na cestu hudba z místního rozhlasu.

U školy už na ně čekaly děti ze všech tříd spolu 
se svými učitelkami, panem starostou Jiřím Vo-
lencem a místními občany, kteří se přišli na tento 

slavnostní okamžik podívat. Letos nové prvňáčky 
nevítali recitací básní žáci, ale zazpíval jim celý 
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učitelský sbor. Paní ředitelka Roušalová dětem 
popřála hodně úspěchů a předala je jejich třídní 
učitelce, kterou je letos ředitelka školy Mgr. Lud-
mila Hrušková. Připojil se i pan starosta Jiří Vole-
nec, který dětem na památku na tento slavnostní 
okamžik předal knihu s přáním úspěchu ve škole 
i v životě.  

Nevím, jak dlouho již tato krásná tradice trvá, 
ale vzpomínám na dobu, kdy i já jsem vyprováze-
la svého prvního vnuka do školy, a letos je mu už 
20 let.

Do MŠ bylo letos přijato 12 dětí, které byly umís-
těny do třídy „Broučků“. V této třídě jsou děti od 
dvou do tří let. Celkově je zde 15 dětí, některé jsou 
ještě taková „miminka“ s plenami. Probíhá po-
stupná adaptace, která trvá tak dlouho, než se dítě 
odloučí od matky, aby slziček bylo co nejméně.

Ve třídě „Myšiček“ máme zapsáno 25 dětí od tří 
do pěti let, ve třídě „Koťátek“ je také 25 dětí a jsou 
všechny předškolní.

První týdny školního roku začínají seznamová-
ním dětí s kamarády, prostředím i návyky. Velice 
důležitá je komunikace s rodiči, tak aby učitel-
ka věděla o dítěti co nejvíce a usnadnila mu jeho 
adaptaci. Děláme vše pro to, aby se dětem ve školce 
líbilo a rády sem chodily. V průběhu roku na děti 
čeká nejen plnění činností dle vzdělávací nabíd-
ky, ale také řada divadelních představení, zájmové 
kroužky, besídky, tvořivé dílničky, výlety, předpla-
vecký výcvik a mnoho dalšího. Vše můžete sledo-
vat na našich webových stránkách.

Věříme, že tento školní rok bude pro nás pro 
všechny stejně radostný a úspěšný jako ten loňský, 
a tak s chutí do práce.

„Dá to práci odnaučit naše děti našim zlozvykům“
Jiří Žáček

Alena Kostincová

SRPŠ z.s. P  MATE  
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ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Zahájení nového školního roku

V pondělí 2. 9. 2019 jsme slavnostně zahájili nový školní 
rok 2019/2020. První slovo nedostaly tradičně naše děti, 
ale paní učitelky, které nacvičily a zazpívaly písničku „Dia-
gnóza“ od paní učitelky Šárky Krejčí.

Pak k dětem i rodičům promluvila ředitelka školy. Po-
přála všem mnoho úspěchů a představila celý letošní tým 
školy. Poděkovala celému pracovnímu kolektivu za úklid 
školy a její výzdobu. 

Jako vyučující výchov bude v letošním školním roce 
pracovat Jaroslava Uhlířová a Anna Karolína Smutná. 
Ve školní družině budou pokračovat paní vychovatelky 
Jaroslava Uhlířová a Renata Krupová. Jako asistentky pe-
dagoga budou působit Renata Krupová, Libuše Křížková 
a Milena Skaláková. Třídními učiteli pro letošní školní 
rok budou Mgr. Ludmila Hrušková, Mgr. Šárka Viktoro-
vá, Veronika Kneysová, Mgr. Marie Hlaváčková a Mgr. 
Jitka Kvízová. Paní Vendula Holubová bude pomáhat 
s úklidem a provozními záležitostmi školy. Ekonomkou 
bude, stejně jako v minulých letech, paní Dana Vraná.

Pak už patřila pozornost našim třinácti novým prvňáč-
kům, které přivedla paní ředitelka z mateřské školy. Pan 
starosta předal dětem knihu a popřál jim šťastný start do 
školního života.

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 70 žáků. 
Do školní družiny můžeme z kapacitních důvodů zapsat 
pouze 50 dětí, ale ostatním se budeme snažit vyhovět for-
mou nepravidelné docházky do školní družiny. Na přání 
rodičů prodlužujeme provozní dobu družiny do 16.00.

Naše škola nabízí řadu zájmových útvarů jako jsou na-
příklad kroužek ručních prací, šperkování a paličkování 
od DDM Kutná Hora, kroužek anglického jazyka, počí-
tačů, kroužek zábavné vědy nebo nově kytara, němčina 
a vaření. Vedeme i Klub zábavné logiky a deskových her 
a Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 
Letos budeme také realizovat projekt „Podpora digitální 

technologie v ZŠ Církvice“. Žákům bylo pořízeno deset 
dotykových zařízení, která budou využívána při výuce. 
Naše děti se podílí na chodu školy pravidelnými schůz-
kami školního parlamentu. O školním životě budou in-
formovat prostřednictvím školního časopisu Církvičák.

Naše škola plní stanovené koncepční záměry. Již řadu 
let využíváme alternativní metody učení jako je mate-
matika pana profesora Hejného a čtecí metoda splýva-
vého čtení Sfumato. Také jsme prošli programem MiŠ 
(Minimalizace šikany). Z toho vychází práce s dětmi na 
vztahových pravidlech, ranní diskuse v kruhu, zařazová-
ní psychosociálních her a technik do výuky, vyučování 
založené na spolupráci, sebehodnocení a respektování 
ostatních.

Během celého školního roku probíhá několik celoškol-
ních projektů, jako jsou třeba podzimní halloweenské 
tvoření, školní olympiáda nebo velikonoční projekt. Tří-
dy mají celoroční třídní putování inspirované dětským 
tématem. Máme první třídu plnou kamarádů Ferdy 
Mravence, ve druhém ročníku se ocitneme na tropickém 
ostrově, třeťáci se budou učit v korunách stromů, u čtvr-
ťáčků se pobavíme v kině mezi fi lmovými hrdiny a s páťá-
ky se vypravíme do vesmíru. To vše přispívá k tomu, aby 
se u nás děti cítily co nejlépe a do školy se těšily.

Na závěr mi dovolte malou pozvánku na některé ze 
školních akcí. Už nyní Vás můžeme pozvat na Otevře-
né vyučování a den otevřených dveří 24.10., Lampiono-
vý průvod 17. 11. nebo Adventní tvoření, které se bude 
konat v pátek 29.11. Přeji nám všem úspěšný školní rok 
2019/2020 a těším se s Vámi na shledanou.

Mgr. Ludmila Hrušková
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Matematika pana profesora Hejného
O prázdninách naše paní učitelky nelenily a zúčastnily 

se jedné z týdenních letních škol matematiky pana prof. 
Hejného. Někteří lidé si myslí, že tato matematika se od 
klasického pojetí matematiky nějak liší. Tato matematika 
ale není jiná. Jedna a jedna jsou i v této matematice dvě. 
Ale mohla by se klidně jmenovat třeba genetická, pro-
tože krůček po krůčku vede žáky k tomu, aby tvůrčím 
způsobem objevovali postupy a řešení. Nejsme zastánci 
„frontálismu“. Na naší škole byste marně hledali frontální 
výuku a pasivní žáky, na které učitel přímo chrlí vlastní 
poznatky. Naše děti jsou aktivní a zvídavé. Na všechno 
přijdou svým vlastním tempem a každý si také zažije ra-
dost z nového poznatku.

Mgr. Ludmila Hrušková

Seminář pro rodiče
Dne 10. 9. 2019 se v odpoledních hodinách na naší 

škole uskutečnil seminář pro rodiče, týkající se Hejného 
metody výuky matematiky. Certifi kovaná lektorka přímo 
z centra vývoje, paní Mgr. Petra Prokopová-Machalová, 
nám přišla osvětlit nejnovější postupy a také vývoj meto-
dy vzhledem k nejmodernějším vědeckým poznatkům.

Hlavní rozdíl mezi klasickou, množinovou matemati-
kou, jak ji známe a Hejného metodou výuky, je bezespo-
ru 12 principů. Blíže se s nimi můžete seznámit v násle-
dujícím odkazu. https://www.h-mat.cz/principy

Děti vyučované matematikou klasickou si pro osvojení 
vzorce nebo postupu musí vypočítat stovky příkladů, aby 
se jim vštípil. Děti vyučované Hejného matematikou vy-
počítají několik příkladů, v nichž vzorce a zákonitosti po-
stupně objeví. Pak již nemají nikdy problém si s takovým 
typem úlohy poradit. Hejného matematika jde cestou 
objevů a poznání. Učitel není přednášejícím a nositelem 
pravdy, ale průvodcem a pozorovatelem.

V roce 2021 přijde do základních škol nový předmět, 
který se bude jmenovat technika. Děti budou pracovat 
s dvojkovou soustavou a budou se učit programovat. Na 
tento předmět připravuje děti jedno z Hejného matema-
tických prostředí. Jedná se o prostředí Biland.

Zároveň paní Petra Machalová upozornila na to, že 
není dobré vést děti jen výkonově, za jedničkami. Do-
poručila článek pana profesora Hejného, publikovaný 
na portálu Rodiče vítáni. Najdete jej pod následujícím 
odkazem: https://www.rodicevitani.cz/trendy-ve-vzde-
lavani/inovativni-metody/rodice-kteri-chteji-po-de-
tech-same-jednicky-nevidi-dost-do-dalky-kdyz-dite-
-neprospiva-uberte-tlak-radi-profesor-hejny/ 

Zároveň  byly zodpovězeny všechny palčivé otázky, 
s nimiž se na nás rodiče často obracejí. Nebude mít dítě 
problém s matematikou při přechodu na jinou školu? 
Jsou výstupy při výuce Hejného matematiky identické, 
jako u klasické výuky? Nebude metodu MŠMT rušit? 
Kdy přejdou děti v počtech a násobení na rychlejší tem-
po? Co přináší Hejného matematika navíc ? …..

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, můžete se na paní 
Machalovou z H-MAT kdykoliv obrátit. Velmi ochotně 
všechny dotazy a připomínky zodpoví a prodiskutuje. 
Kontakt připojujeme: petra.machalova@h-mat.cz

Veronika Kneysová

Letní příměstský tábor s Veselou vědou 
v naší obci

V měsíci červenci a srpnu se sokolovna v Jakubě 
proměnila v sídlo badatelů Veselé vědy. Celkem se pří-
městského tábora v naší obci zúčastnilo 40  dětí  ve 
věku od pěti do dvanácti let. Nejednalo se jen o naše 
místní školáky, ale svou přízní nás potěšily děti z Čás-
lavi, Kutné Hory nebo třeba Močovic. 

A co všechno jsme vyzkoumali, vybádali a prošetřili? 
Pracovali jsme s přírodními barvivy, vytvořili vlastní 
herbáře. S láskou k hudbě jsme si vyrobili harfy a za-
koncertovali na brčka v různých tóninách. Rodiče ur-
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Co se v lese nesnese
V loňském roce se rozhodla paní Schovancová, že po 

několikaleté odmlce znovu oživí dětský divadelní krou-
žek. Děti se začaly scházet v září loňského roku každé 
druhé pondělí v kulturním domě. Na květen si pro nás 
připravily představení o tom, jak je důležité třídit odpad. 
Děj se povětšinu odehrává v lese, kde lidé a nejenom tam, 
dost často odkládají nepotřebné věcičky. A vůbec si neu-
vědomují a nebo nechtějí uvědomit, že tím škodí životní-
mu prostředí, hyzdí přírodu a ubližují také veškeré zvěři. 

V dětmi zahrané poučné scénce nakonec vše dopad-
lo dobře. Lidské bytosti za pomocí zvířátek les uklidili 
a slíbili si, že pro příště si vše lépe ohlídají. Kéž by to takto 
bylo i v reálném životě a nejenom v pohádce. 

Už teď jsem zvědavá a těším se, co si pro nás děti při-
praví příště.

čitě potěšila výroba domácí drogerie jako byly napří-
klad pohlcovač pachu, domácí prací gel, léčivé masti 
z tymiánu nebo olej z jitrocele. Ozkoušeli jsme fyzi-
kální síly a také ověřili pověst o stavbě Karlova mos-
tu. Kromě výzkumné práce jsme nezapomínali na hry 
a odpočinek. Takovým odpočinkovým dnem se pro 
nás stal i výlet na ranč Louisiana. Užili jsme si spoustu 
legrace na skákacích hradech, trampolínách, motoká-
rách a prohlédli jsme si i pestrou nabídku domácích 
zvířat. Srpnové skupině se dokonce podařilo najít dva 
čtyřlístky! 

Dovolujeme si touto formou poděkovat všem, kteří 
nám realizaci příměstského tábora umožnili a podíleli 
se s námi na jeho přípravách. Velké díky patří Obec-
nímu úřadu Církvice, zastoupeným panem starostou 
a TJ Církvice, jmenovitě panu Vyhnálkovi za možnost 
použít pro tento účel prostory sokolovny. 

Těšíme se znovu příští rok! Bádání zdar! 

Veronika Kneysová a tým Veselé vědy
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Osobní automobil
V letošním roce se podařilo obci získat dotaci ze Středo-

českého kraje a Ministerstva vnitra na nákup nového auto-
mobilu pro hasiče. Původní vozidlo Fiat Ducato už bohužel 
pomalu, ale jistě dosluhuje. Bylo zakoupeno v roce 2008 už 
jako devítileté. Náklady na další opravy už by byly neeko-
nomické a proto po dohodě mezi OÚ a SDH došlo k náku-
pu nového vozu pro JPO Církvice v hodnotě 890 000,- Kč. 
Spoluúčast obce byla cca 150 000,- Kč,  zbytek byl hrazen 
z dotace. 

V pátek 6. září bylo za přítomnosti členů SDH Církvice, 
zástupců SDH Jakub a občanů naší obce slavnostně panem 
starostou předáno do užívání a uvedení do provozu. Sta-

Dorost
Okresní kolo dorostu se konalo 13. května v Kutné 

Hoře. Jednalo se o soutěž jednotlivců, kteří si to rozdali v 
běhu na 100 m s překážkami, ve dvojboji a vědomostním 
testu. 

V kategorii střední dorostenky vybojovala Andrea 
Ptáčková pěkné 6. místo. Ta se také zúčastnila krajského 
kola družstev za Výběr OSH Kutná Hora, kde se jí krom 
ostatního, povedl skvělý pokus na 100 metrů překážek. 
Celkově tým skončil na 10. místě. 

Dorostence na okrese za naše SDH reprezentovali Hon-
za Budínek a Karel Klečka, oba v kategorii starší dorost. 
Honza Budínek skončil se svými průměrnými výkony na 

SDH CÍRKVICE 

hezkém 6. místě. Lépe si vedl Karel Klečka, který nedal 
svým soupeřům šanci. První místo a postup na krajskou 
soutěž měl jistý. Ta se konala 21. – 23. června 2019 na 
stadionu v Mladé Boleslavi. Ve stovkách byl Karel druhý 
s časem 18,92 s. Ve dvojboji dal první pokus za 16,98 s, 
druhý měl rychlejší - 15,8 s, ale spadl mu hasičák, takže 
se počítal čas prvního pokusu, který stačil až na 5. mís-
to. Test zvládl bez chyby. Karel si tedy celkově vybojoval 
krásné 3. místo. Na postup na republiku to sice nebylo, 
ale i tak je to zatím nejlepší umístění v historii sboru. 

Všem reprezentantům SDH Církvice gratulujeme 
a přejeme hodně dalších úspěchů. 
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TJ Církvice – oddíl Míčových her
Soustředění trochu jinak

Letošní soustředění zůstane pro všechny trenéry a pro 
všechny naše minivolejbalisty v paměti úplně jinak, než 
jsme původně zamýšleli. Skoro celý rok jsme se na sou-
středění poctivě chystali. Přihlásilo se nám 24 dětí a mu-
síme uznat, že opravdu skvělých dětí, které si naši pozor-
nost a naši přípravu zasloužily. Ale vzhledem k rychlému 
nástupu střevní virózy, která se nám mezi dětmi začala 
šířit, jsme byli nuceni za stavu 9 děti s příznaky střevní 
virózy, ukončit ve středu soustředění předčasně. Nedá se 
popsat, jak nás to ještě dnes strašně moc mrzí. Nehledě 
na to, musíme konstatovat, že rozhodnutí to bylo jediné 
správné. Celkem si nějakým průběhem, ať lehčím či velice 
těžkým, prošlo asi 17 dětí. Také je ale nutné konstatovat, 
že jsme toho do středy odpoledne i hodně stihli. Hned 
v sobotu začaly děti sbírat body do celosoustřeďové hry 
v tradičních soutěžích. Proběhlo celkem 6 tréninků mi-
nivolejbalu. V úterý jsme zvládli ještě bez marodky výlet 
na místní Zbraslavické letiště a speciální odpolední lesní 
trénink. Pár slziček a stesků samozřejmě proběhlo, ale ji-
nak jsme mohli děti jenom chválit. Ukončit soustředění 

rosta sboru, Petr Málek, uvedl, že je 
to historicky první, zcela nový auto-
mobil, který má naše SDH k dispozici. 
Od začátku své existence jsme vlastnili 
tyto dopravní prostředky: Mercedes 
Benz – poválečná kořist, Tatra 805,  
Praga V3S – obě z rezerv armády (ne-
dotknutelné zásoby) a Fiat Ducato. 

Po slavnostním křtu vozu a přípitku 
bylo starostou sboru při dnešní příle-
žitosti předáno starostovi obce panu 
Volencovi Čestné uznání za zásluhy 
a vyznamenání za dlouholetou spolu-
práci (oprava hasičské zbrojnice, trak-
tůrek na sečení trávy, již zmiňovaný 
dopravní automobil a další podpora 
např. při konání různých soutěží). 

Nakonec došlo na prohlídku interi-
éru vozu a zkušební jízdy, na které se 

nejvíce těšily děti. Jízda velkým autem, 
které občas i zahoukalo, byl pro nej-
menší opravdu velký zážitek. Po celou 
dobu slavnosti hrála k tanci i poslechu 
kapela Jánošík. Nechybělo ani pohoš-

tění pro všechny zúčastněné.  
Takže co si závěrem přát: Ať nám vůz 

slouží dlouhá léta a hodně kilometrů 
bez nehod. 

TJ  CÍRKVICE 

bylo tak rychlé rozhodnutí, že se nedal nijak vyřešit náš 
tradiční závěr soustředění. Ten obvykle probíhá od pát-
ku od rána, a to opakováním soutěží ve skoku do dálky, 
skoku přes švihadlo, člunkovým během, pinkáním nad 
hlavou a „přespolním“ během. A dále pokračuje odpo-
ledne turnajem podle kategorií. Za turnaj děti získávají 
diplom a medaili a soutěže se připočítávají do celosou-
střeďové hry, kde bojují jednotlivá družstva. Pro tento-
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Malý Jakubáček – TJ Církvice
V sobotu 21.9.2019 proběhl velký zátěžový test víceúčelo-

vého hřiště, a to díky našim minivolejbalistům. TJ Církvice 
pořádala s podporou obce Církvice 1.ročník minivolejba-
lového turnaje Malý Jakubáček. Těšíme se na dokončení 
zázemí, které bude možné při takové akci využít. Ale i tak 
se povedlo uspořádat turnaj ve velkém stylu, který náš vo-
lejbal v Církvici ještě nezažil. Turnaje se zúčastnilo 28 druž-
stev ve 4 kategoriích barevného minivolejbalu. Přijely týmy 
z Čáslavi, Kutné Hory, Chvaletic, Dobřichovic a samozřej-
mě nemohly chybět naše domácí týmy. Objednávka počasí 
vyšla na výbornou a turnaj začal i skončil za plného sluníčka 
a teplého počasí. S organizací turnaje nepomáhali tentokrát 
jenom rodiče, kterým samozřejmě opět patří obrovský dík, 
ale přidal se i oddíl volejbalistů, jehož členové především 
zajišťovali funkce rozhodčích. Všem pomocníkům za vše 
děkujeme a pomoci si velmi vážíme. Děkujeme i za zajištění 
občerstvení ve stánku na hřišti.

K samotnému turnaji …. Nasazení našich dětí bylo skvě-
lé, bojovaly o bodíky, některé z nich měly za sebou pouze 
2-3 tréninky v našem oddílu a turnaj zvládly. Klobouk dolů, 
dětičky. A jak to dopadlo? Pro Církvici výborně. Ve všech 
barvách jsme na pomyslné bedně. V kategorii žluté bylo 
9 týmů a naše děti braly 3., 5., 7., 8. a 9. místo. Oranžová 
kategorie měla 5 týmů a naše děti byly 2. a 5. V červených 
byly 2 omluvenky a týmy bohužel jen 4, ale nechali jsme si 

krát jsme měli družstva Ahoj, Kingové, Superhrdinové a 
Hranaté kuličky. A právě proto jsme nabídli dětem do-
končit soustředění na prvním poprázdninovém trénin-
ku. Sešli jsme se skoro všichni členové realizačního týmu 
a dorazily skoro všechny děti. Zopakovali jsme soutěže 
a děti si zahrály zrychlenou verzi turnaje. Spočítali jsme 
výsledky, opekli buřtíky, u ohýnku si zazpívali a na závěr 
rozdali diplomy, odměny a hlavně medaile. Nyní už pro-
bíhá nová sezóna, která byla zahájena novinkou,  a to 1. 
ročníkem turnaje Malý Jakubáček, dále bude pokračovat 
turnaji Krajské soutěžě v minivolejbale, které se již 4. rok 
účastníme. Přejeme všem dětem úspěšnou sezónu a aby 
jim volejbal přirůstal dále k srdíčku, snažily se zlepšovat 
a na turnajích bojovaly o bodíky.  

A úplně na závěr děkuji všem členům týmů za jejich čas 
strávený s našimi dětmi. 

doma pro sebe 1. a 3. místo. A nejobsazenější modrá kate-
gorie, kterou tvoří ti nejstarší, ve které bylo 10 týmů, skon-
čila pro nás opět úspěchem, a to 1. a 5. místem. Všechna 
umístění jsou krásná. Kdo se byl podívat a viděl nejmenší 
žluté drobečky hrát, tak také mohl vidět, jak se radují z kaž-
dého bodu a vůbec jim nevadí, že nevyhrají set a prostě je to 
baví. Ale můžeme dětem, už jen pomyslně, tleskat, protože 
2x první místo, 1x druhé místo a 2x třetí místo je skvělé. 
Jestli se nám povede vytvořit tradici, se ještě uvidí, ale příští 
ročník bychom zase chtěli v září uspořádat, a dokonce se 
chystáme rozšířit kapacitu turnaje. 

Pokud by se někdo z dětí chtěl k našim minivolejbalistům 
přidat, tak se ve středu může stavit na tréninku a zkusit si to. 
Bližší info je na našem webu www.tjcirkvice.cz.
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ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ JAKUB od září 2019
Čas Oddíl Zodpovídá

Pondělí

14.30 – 16.00 STOLNÍ TENIS ml.žáci I. Petr Uher

16.00 – 17.30 STOLNÍ TENIS žáci II. Petr Uher

18.30 – 19.30 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ženy J. Uhlířová

19.30 – 21.00 FLORBAL Radek Fojtík

Úterý 16.30 – 20.00 STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

Středa

15.00 – 17.30 MÍČOVÉ HRY žáci M. Malimánková

17.30 – 19.00 VOLEJBAL – ženy M. Malimánková

19.00 – 21.00 VOLEJBAL – mix M. Jelínková

Čtvrtek

16.00 – 17.00 RODIČE A DĚTI J. Kvízová

17.00 – 18.45 STOLNÍ TENIS ml.žáci II. Petr Uher

18.50 –19.45 KONDIČNÍ CVIČENÍ ženy M. Pernikářová

Pátek

16.00 – 17.30 MLADÍ HASIČI B. Klečka

17.30 – 19.00 STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

19.00 – 21.00 VOLEJBAL – mix M. Jelínková

Sobota
10.00 – 12.00 únor – březen PŘÍPRAVKA  SK P. Čuchal

  9.00 – 13.00 STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

Neděle
  8.00 – 10.00 BADMINTON Jan Kučera

17.00 – 19.00 MÍČOVÉ HRY žáci M. Malimánková

Pondělí
Středa
Pátek

17.00 – 20.00 POSILOVNA V. Šlapák

Vážení spoluobčané,
víme, že ve zdravém těle – zdravý duch. To je určitě přání většiny z nás. Pojďte se tedy protáhnout do 
sokolovny. Nabízíme pestrou činnost v oddílech se zkušenými vedoucími. Důležité je to obzvláště u dětí, 
které potřebují získat pohybové návyky, aby se správně vyvíjely a neměly pak v pozdějším věku před-
časné zdravotní problémy. Se správným pohybem je třeba začínat co nejdříve. TJ Církvice nabízí cvičení 
rodičů s dětmi hravou formou už od 3 let. Pro školáky jsou to míčové hry a stolní tenis. Vedoucí těchto 
oddílů se dětem obětavě věnují a vedou je k radosti z pohybu i úspěchu, což je našim cílem. Ale i dospě-
lí si mohou vybrat. Přehled oddílů a rozpis cvičení najdete v tomto čísle novin. Tak neváhejte a přijďte.
Sportu a pohybu zdar!   

-

-

-



12    Církvické noviny

Podzimní část soutěží SK Církvice z.s.
Sk Církvice do nového soutěžního ročníku nastoupila muž-
stvy dospělých, starších žáků, starší  a maladší přípravky.
A mužstvo 

Hned na začátek soutěže se sehrála utkání se soupeři, kteří 
budou bojovat o špičku v okresním přeboru. I přesto se nám 
podařilo na domácí půdě se soupeřem z Uhlířských Janovic 
urvat dva body, které se počítají. Bohužel tyto body jsou za-
tím jedinými v tabulce. Tým se potýká se zraněními klíčo-
vých hráčů. Po pěti kolech se držíme ve spodní části tabulky. 
Věříme, že v dalších utkáních budeme plně bodovat a po 
podzimu budeme okupovat střed tabulkové listiny.

Žáci zahájili sezonu velmi dobrými zápasy a po pěti ode-
hraných kolech, drží druhou příčku tabulky. Cíl pro podzim 
je udržet čelo tabulky.  Stále hledáme hráče pro doplnění 
týmu.

Starší přípravka se potýká po úpravě pravidel věkové ka-

SK CÍRKVICE 

tegorie s mužstvy se staršími kluky. V těchto kategoriích je 
znát každý půl rok navíc. Nevzdává se a první výsledky se 
již dostavují.
Mladší přípravky hrají turnaje a jejich začátky jsou velmi 
dobré. Kluci získávají první zkušenosti na hřišti, fotbal je 
baví a to je hlavní věc o kterou nám jde.

V pondělí 23.9. se odehrálo již 56. tradiční derby Sparta 
- Slávie.

Děkujeme obci Církvice za podporu při akcích jako je 
tato. Účast jak na hřišti, tak na posezení po fotbale byla vy-
nikající.

Děkujeme Všem naším příznivcům a občanům za pod-
poru. 

Sk Církvice
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Je hezké pořídit si pejska, roztomilé klubíčko, ale s po-
řízením psa na nás přechází i řada starostí a velká zodpo-
vědnost. Pes potřebuje spoustu lásky, péče a pohybu a o 
tom bude právě tento článek. Při procházkách v obci je 
nutné mít vodítko a na místech k tomu určených může 
váš pes pobíhat volně podle libosti, ale jinak je tomu ve 
volné přírodě, v honitbě (pozemky mimo zastavěnou plo-
chu). Chcete vzít svého psa do lesa či na louku? Je potřeba 
myslet na spoustu věcí a tou nejdůležitější je bezpečnost 
Vašeho mazlíčka. V přírodě žijí živočichové, které nám, 
myslivcům, zákon nařizuje chránit. Ruku na srdce, málo-
který majitel psa to příliš řeší. „Tak se pes proběhne, však 
on se vrátí“, řeknete si, když honí třeba zajíce, ale že by se 
nám vrátit nemusel, to nás nenapadne. PROČ? Protože 
volně pobíhající pes, vzdálen více než 50 m od majitele a 
není pod jeho trvalým vlivem, je považován podle záko-
na č.449/2001 § 10 odst. 1 za psa toulavého, který slídí, 
vyhledává a štve zvěř.

V takovém případě má myslivecká stráž a myslivecký 
hospodář dle zákona č.449/2001 § 14 odst. 1 e) možnost 
psa zastřelit nebo uložit pokutu do 2000,-kč. Výjim-
ku tvoří psi lovečtí a pak řádně označení psi asistenční, 
záchranářští a služební. Tím nechci říct, že se to musí 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Do konce října je možnost přivézt do dvora OÚ elektroodpad.
Další svoz bude až k květnu přístího roku. 

PES V PŘÍRODĚ 
stát, jako k tomu nedošlo v posledních 20 letech. Ani já, 
myslivecký hospodář, ani jiní členové myslivecké stráže, 
netouží po tom, střílet na psa. Vždy raději řeší vše do-
mluvou a upozorněním. To ale také nelze do nekonečna. 
Pamatujte si proto, že jít se psem do přírody není jen ra-
dost. Zkuste myslet na svého psa a pokud neposlouchá 
na slovo a rád prožene nějaké volně žijící zvíře, pořiďte si 
raději dlouhou vodící šňůru.

Pamatujte i na to, že byste se svými miláčky neměli bez 
uvážení chodit kdekoli Vás napadne. Na jaře je na polích, 
ale i v lesích spousta mláďat, která můžete tímto svým 
jednáním ohrozit. Na podzim probíhají hony a během 
celého roku odstřel některých druhů zvěře, čímž vystavu-
jete v nebezpečí i sami sebe. Žádáme Vás proto, abyste až 
půjdete se svým psem do přírody uvážili, kam povedou 
Vaše kroky a vyvarovali se tím nežádoucích konfl iktů či 
střetů mezi Vámi a myslivci.

VÝSTRAHA-Vážení spoluobčané, žádáme Vás o zvý-
šenou opatrnost při pohybu v blízkosti polí s kukuřicí. 
Hrozí zde střet s přemnoženým prasetem divokým. 

Pavel Nádvorník,
MS Lověna Jakub – Církvice


