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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Kostel Sv. Vavřince Kostel Sv. Jakuba

v dnešní informaci bych chtěl shrnout, 
co ještě plánujeme dokončit v letošním 
roce, respektive do měsíce října, kdy 
proběhnou volby a budete si volit nové 
zastupitele.

To nejpodstatnější je dokončení sta-
vební akce „Chodník Jakub-Netřeba“, 
o které vás pravidelně informuje mís-
tostarosta obce pan Vlk.

Od září dochází ke změně na naší 
poště, přecházíme na nový systém pro-
vozování „Pošta Partner“. To pro nás 
znamená, že pošta bude řízena obecním 
úřadem. Služby občanům zůstanou až 
na drobné úpravy beze změn. Podstat-
ně se však změní provozní doba, kterou 
jsem navrhl a s Českou poštou projednal 

(2xtýdně bude otevřeno do 18h, 2x do 
12h a 1x do 15h). Reagoval jsem tak na 
návrhy od vás, občanů, kteří se vracíte ze 
svého zaměstnání později a naše pošta je 
už uzavřena. Věřím, že se pro vás touto 
změnou zlepší dostupnost poštovních 
služeb.

Další menší stavební záměr je nasví-
cení chodníků od mostu u Motorestu 
Vosrkráč směrem k autobusové zastávce. 
Je to jedna z akcí, která je součástí zvyšo-
vání bezpečnosti pro občany naší obce. 
Bude zde nainstalováno 8 ks nových 
světel, které dostatečně chodník nasvítí. 
V tuto chvíli probíhá jednání s ředitel-
stvím silnic a dálnic o povolení stavby, 
neboť pozemky podél silnice I/38 (stá-
tovka) jsou v jejich majetku. Současně 
s tímto jednáním jsem oslovil policejní-
ho komisaře kapitána Loudu, který se k 
záměru vyjádřil kladně. Práce provede 
spol. AVE Kolín, která též provádí mon-
táž veřejného osvětlení u chodníku Ja-
kub – Netřeba. 

V měsíci září nastoupí fi rma EMPO-
MONT s.r.o., která jak jsem vás již dříve 
informoval, provede instalaci bezdráto-
vého rozhlasu a signalizaci výše hladiny 
Klejnarky s dálkovým přenosem dat. Po-
slední stavební akcí, která by ještě letos 
měla proběhnout, je „Optimalizace pod-

tlakové stanice Církvice“. Zde připravu-
jeme podání žádosti o dataci z rozpočtu 
Středočeského kraje. Dotaci na tuto akci 
můžeme získat až do výše 2 mil. Kč, se 
spoluúčastí obce 0,5 mil. Kč. Optimali-
zace řeší navýšení kapacity podtlakové 
stanice, která je již na hranici s přečer-
páváním splašků na čistírnu odpadních 
vod Nové Dvory. Dále zahrnuje vybudo-
vání nové části kanalizačního řadu, kte-
rý rozdělí odvádění splašků z velké části 
Jakuba do dvou šachet a zamezí se tak 
přetékání šachty na louce pod Holcový-
mi, ke kterému občas dochází.

Pokračují přípravné práce na zhoto-
vení zkušebního vrtu, který je součástí 
projektu na vybudování úpravny vody 
u hydroglobusu v Jakubě. Zkušební vrt 
bude proveden v nadcházejících měsí-
cích.  Na úpravnu vody budeme žádat 
o dotaci, jakmile bude vyhlášen přísluš-
ný dotační titul.

Na závěr mi vážení spoluobčané 
dovolte, abych vám všem popřál hezké 
prázdniny a krásnou dovolenou. Ať se 
vám na vašich letních cestách vydaří po-
časí a návrat z dovolené je vždy šťastný 
a bez nehod.  Přeji vám, abyste si pře-
devším odpočinuli a načerpali dostatek 
nových sil.

Jiří Volenec, starosta
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CO BY SE MI JEŠTĚ L ÍB ILO?
V posledním vydání Církvických novin jsem psal o 

tom, z čeho mám radost, co se nám v poslední době po-
dařilo realizovat, a nebo alespoň připravit či dokonce za-
hájit stavbu, jako např. „Chodník Jakub-Netřeba“. Pocho-
pitelně, že jsem nepsal o všem, co se nám za posledních 
20 let podařilo. Dnes se dá říci, že z hlediska zajištění zá-
kladních úkolů a poslání obce, má obec Církvice téměř 
dokončenou obnovu místních komunikací a chodníků 
včetně veřejného osvětlení, je zrekonstruována základní 
i mateřská škola, ale i další technická, především vodo-
hospodářská infrastruktura. Ale o tom, co se již udělalo, 
jsem ani nechtěl hovořit. Spíš jsem chtěl hovořit o tom, 
co si myslím, že by bylo dobré, ne pro mě osobně, ale 
především pro občany naší obce, udělat. 

V první řadě je potřebné dokončit v co nejkratší době 
sportoviště, třeba i za cenu, že to bude bez státní dota-
ce. A teď některé řekněme střednědobé záležitosti. Určitě 
by bylo dobré se zamyslet nad parkováním před obec-
ním úřadem a vymyslet, kam nějaké parkoviště, zvláště 
s ohledem na bezpečnost, především dětí navštěvujících 
základní i mateřskou školu, umístit. Vybudování tohoto 
parkoviště má bezprostřední souvislost s celkovou revi-
talizací obou návsí a to jak v Církvici, tak především v 
Jakubě, protože tato náves se zachovala téměř v původní 
podobě a byl by hřích připustit, aby se nějakým způso-
bem znehodnotila. Bylo by vhodné na ni nechat vypra-
covat variantní studie, jakou podobu by měla mít. Tyto 

studie zveřejnit a nechat rozhodnout občany obce, kterou 
variantu si vyberou.

 A ještě se chci zmínit o jedné záležitosti a to jsou lesy. 
Při rozvoji těžby stříbra v Kutné Hoře již ve středověku 
došlo k tomu, že v okolí města došlo k likvidaci původ-
ních, výhradně listnatých lesů. A to jak z důvodů potřeby 
dřeva pro důlní činnost, tak především pro potřeby zvět-
šovat plochy pro zemědělskou výrobu, aby se tak velký 
počet obyvatel, jaký Kutná Hora v té době měla, vůbec 
uživil.

V současné době je na území České republiky asi 33% 
lesů. Obec Církvice má 1 ha lesů na území o rozloze cca 
1000 ha. Jsem si vědom toho, že vždycky bude naše obec 
sloužit k zajišťování výroby potravin. Ale dokážu si před-
stavit a byl bych tomu velice rád, kdyby dnes, kdy již není 
hlavní prioritou kanalizace, místní komunikace a chod-
níky i další podobné věci a kdy máme také relativně dost 
fi nančních prostředků na to, aby se obec zabývala i za-
lesňováním některých vhodných pozemků. Myslím si, že 
řádově v několika málo desítkách ha by byl úplně ideální 
stav. Zdaleka jsem nehovořil o všem, co bych si přál, aby 
se v naší obci ještě zlepšilo, ale byl bych velmi rád, kdyby 
naše obec byla příjemná pro život.

RSDr. Stanislav Vlk
místostarosta obce

SPOZ

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Fořt Josef, Šlapáková Zdeňka, Černohlávek František, Gregorová Jaroslava, Bernatová Marie, Vedral Václav, 
Dobiášová Libuše, Málková Miloslava, Vilímová Alena, Faltysová Anna, Drozen Vladimír, Horáčková 
Bohuslava, Machovská Ludmila a Petříková Marie.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Letošní rok je pro naši obec velice štědrý. I díky nové 

zástavbě se rodí více dětí, než v předešlých letech. Další 
čtyři z nich, shodou okolností všechno chlapečky, jsme 
spolu s jejich rodiči pozvali 16. června do zasedací míst-
nosti obecního úřadu, kde bylo naší milou povinností, 
přivítat do svých řad Jakuba Kováříka, Jakuba Volence, 
Františka Baňase a Daniela Stříbrného. Starosta obce pan 
Jiří Volenec ve slavnostním projevu krom jiného zdůraz-

nil význam rodiny a její lásky pro výchovu dětí a všem 
přítomným popřál pevné zdraví a co nejvíce radosti ze 
svých potomků. Roztomilé dětské vystoupení pod vede-
ním paní učitelky Uhlířové navodilo patřičnou atmosfé-
ru plnou něhy a lásky rodičů a našich nových občánků. 
Závěrem se ještě všechny rodiče a prarodiče podepsali do 
pamětní knihy a na památku se vyfotografovali u koléb-
ky..

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

25. srpna Jakubské posvícení 3. září Slavnostní zahájení školního roku

SETKÁNÍ SENIORŮ

Na sobotu 26. května připravil obecní úřad tradiční „Se-
tkání seniorů“. O kulturní program se postaraly děti ze Zá-
kladní školy. Děkujeme všem našim paním učitelkám, že si 
s dětmi daly práci a tím odpoledne zpestřily. Ať už to byla 
hra na fl étničky či krátká pohádka. Velký potlesk si vyslou-
žilo i taneční duo Elenka Hehlová a Pavlík Vocl z taneční 
školy Novákových, kteří nám předvedli ukázky několika 

společenských tanců. V další části odpoledne hrála k tanci 
a poslechu hudba pana Kruliše. Všichni si dle svého gusta 
a možností zatančili či popovídali s lidmi, se kterými se ví-
dají i třeba jen při této příležitosti.

Věříme a doufáme, že se tato setkání zúčastněným se-
niorům líbí a za obecní úřad můžeme slíbit, že i příští rok 
uděláme toto posezení, na které jsou všichni senioři zváni.
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Jedním z největších svátků naší knihovny je Pasová-

ní prvňáčků na čtenáře. Letošní pasování se konalo 21. 
května v knihovně. Nejprve všechny děti předvedly, jak 
se za svůj první rok ve škole naučily číst.

Jelikož nás přesvědčily, že číst umí, stačilo už jen slo-
žit slib. Po té pan starosta všechny slavnostně pasoval na 
čtenáře. Každý pasovaný prvňáček si odnesl knížku s vě-
nováním, pamětní listinu, průkaz čtenáře a snad i dobrý 
pocit, že prošel zkouškou čtenářství a stal se z něho dobrý 
čtenář.

Všem přejeme hodně zajímavých a veselých chvil, kte-
ré stráví společně s knihou.

ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY
Opět se nám přiblížil konec školního roku a tak mi dovolte, 

abych se ohlédla zpět a přiblížila vám, co děti v mateřské škole 
zažily, co je ještě čeká a jaké organizační změny nastaly.

Koncem dubna se rodiče i děti ze třídy „Broučků“(netříle-
tých dětí) rozloučili s paní učitelkou Pažičanovou, která odešla 
na mateřskou dovolenou. Zastoupila ji paní učitelka Kutílková 
ze třídy „Myšiček“. Za ni nastoupila paní učitelka Zástěrová 
a po nemoci se vrátila paní učitelka Kostincová.

Koncem dubna a začátkem května jsme kulturním pásmem 
oslavili Den maminek. Děti předvedly maminkám, co všechno 
už umí, ať to byly tanečky, básničky, písničky nebo práce na in-
teraktivní tabuli. Pro své maminky si za pomoci svých učitelek 
přichystaly drobné dárečky a přáníčka. Nechybělo ani poseze-
ní u kávy a drobné pohoštění. A tak jsme se v tom každoden-
ním shonu na chvíli zastavili a strávili příjemné odpoledne.

V květnu se konal zápis dětí do mateřské školy. Bylo přijato 
16 nových dětí a z toho 4 děti netříleté. V květnu proběhlo 
i fotografování dětí a poslední květnový den byl ve znamení 
výletu. Letos jsme se vypravili na zámek Berchtold nedaleko 
Prahy. Okolo zámku je veliký park, kde děti mohly navštívit 
zámecké minizoo, perníkovou chaloupku s Ježibabou, peklo 
s čerty a váhou hříchů, pohádkovou zemi skřítků a mnoho dal-
šího. I když se dětem na výletě líbilo, největším zážitkem je pro 
ně vždy vybalování a pojídání pamlsků z batůžku.

V červnu za námi do školky přijelo divadélko „Kůzle“ 
s pohádkou Putování žáka Nezbedy. Pohádky tohoto divadélka 
jezdí do naší mateřské školy pravidelně a nikdy nezklamou, 
a co je hlavní, dětem se moc líbí.

22.6. se konalo rozloučení s předškoláky, kteří už od září 
usednou do lavic základní školy. Letos je na školáky pasoval 
klaun Cucino, který si pro ně připravil i zábavný program. Děti 
dostaly pamětní šerpu se jménem, pamětní list a knihu, kterou 
jim předala paní Waneková za přítomnosti starosty obce pana 
Jiřího Volence.

Děti svými znalostmi z nejrůznějších oblastí dokázaly, že 
jsou na školu připraveny. A tak nezbývá, než jim popřát na je-
jich další cestě hodně úspěchů.

Poslední akcí, která děti ještě čeká, je sportovní Olympiáda, 
kterou chceme probudit u dětí zájem o pohyb a sport vůbec, 
což je v dnešní počítačové době dost důležité.

Naše školní zahrada se také dočkala malé proměny. Byly 
vykáceny jedovaté tisy, které byly nahrazeny okrasnými keři 
a stromy. Část prostranství byla vydlážděna a bude tak sloužit 
ke kulturním vystoupením našich dětí.

Teď už se všichni těšíme na prázdniny. Užijte si je se svými 
dětmi co nejlépe a v září se na vaše ratolesti budeme opět těšit.

Bc. Alena Kostincová

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Matematické úspěchy našich žáků a vzdělávání 
v oblasti matematiky na naší škole.

Také letos, jako již tradičně, se žáci naší školy zú-
častnili celorepublikové matematické soutěže Klokan. 
Všichni malí počtáři od druhého ročníku mají možnost 
vyzkoušet si vyřešit logické úlohy různé obtížnosti.  Pra-
videlné setkávání se s touto soutěží nejen pomáhá odhalit 
matematicky nadané žáky, ale je také dobrou průpravou 
pro přijímací zkoušky na střední školy, které někteří ab-
solvují již v pátém ročníku.

Mnoho úloh v „Klokanovi“ typově odpovídá těm, se 
kterými se naši školáci setkávají ve výuce podle metodiky 
prof. Hejného. Na webových stránkách naší školy máte 
možnost se seznámit s touto metodikou blíže v rubrice 
Hejného matematika – Příručka pro rodiče.

Jsou zde uvedeny všechny důvody, proč je důležité 
rozvíjet matematické schopnosti našich žáků právě tímto 
způsobem. „Tato koncepce přispívá k rozvíjení matema-
tického myšlení, intelektuálních a komunikačních schop-
ností a dovedností, tvořivosti, ba dokonce sociálního 
chování žáků. Může rozvíjet jejich schopnosti zkoumat 
danou situaci, hledat vhodná řešení problémů, dopomo-
ci k získání zkušeností s organizací jevů, se zpracováním 

K rozpoutanému boji proti Hejného metodě, který propukl hlavně v médiích, připojuji vyjádření Národního ústavu 
pro vzdělání. „Z analýz jednoznačně vyplývá, že třídy vyučované Hejného metodou, nemají průměrné výsledky horší než 
ostatní třídy v České republice. Byla by velká chyba tyto výsledky číst jako bezrizikové doporučení pro školy a učitele, že 
mají nakoupit učebnice Hejného a kol. a začít hromadně učit podle nich. Na druhou stranu by patrně nebylo šťastné brá-
nit v tom těm učitelům, kteří chtějí a jsou připraveni se účastnit didakticky zaměřeného vzdělávání v Hejného metodě.“
My se v naší malé škole s fi losofi í a principy pana profesora Hejného ztotožňujeme. Učí se nám hezky a metoda nám 
funguje. Naše děti počítají, diskutují, řeší, nejsou vyčleněny, zažívají úspěch a radost a dokonce vyhrávají matematické 
soutěže.

Mgr. Ludmila Hrušková

dat, s propojením různých myšlenek aritmetiky, geomet-
rie i kombinatoriky. Většinu z těchto schopností můžeme 
rozvíjet pomocí různých prostředí, v nichž hraje žákova 
životní zkušenost klíčovou roli.“ (zdroj: Příručka pro ro-
diče žáků s výukou matematiky podle metody prof. Mila-
na Hejného, Mgr. Pavlína Málková)

Velká část malých soutěžících získala úctyhodný po-
čet bodů. Výsledky třech nejúspěšnějších z každé katego-
rie byly odeslány do okresního kola a porovnány s ostat-
ními soutěžícími z většiny škol kutnohorského okresu. 
Na okresní úrovni v kategorii pro 2. a 3. ročník obsadil 
Martin Závůrka 3. místo. Andrea Haspeklová získala 
plný počet bodů o kategorii výše, čímž zvítězila nejen v 
okresním a krajském kole, ale obsadila první příčku na 
celorepublikové úrovni.

Naši školu výborně reprezentovali tři žáci pátého roč-
níku v další matematické soutěži. Okresního kola Pytha-
goriády se úspěšně zúčastnili Kryštof Nekvinda, Pavel 
Vocl a Andrea Haspeklová, která své matematické nadání 
opět zúročila a obsadila vynikající 2. místo.

Všem našim úspěšným matematikům gratulujeme!

Mgr. Jana Závůrková

Netradiční výuka
Když ve středu 30. 5. část dětí od-

jela na výlet do IQ Parku v Liberci, 
zbylá část si ve škole užila netradiční 
výuku.

Nejprve jsme si zahráli stolní 
a deskové hry, pak jsme řešili hry 
počítačové. Po svačině připravila 
paní učitelka Kvízová různé soutěže 
– jako je například slalom se lžičkou 
a ping-pongovým míčkem, trefová-
ní míčků do kyblíku, skákání v pytli 
a přesouvání piškotků čínskými hůl-
kami. 

A protože venku nám krásně sví-
tilo sluníčko, převlékli jsme se do 
plavek a pustili se do různých pokusů 
a her s vodou. Nejoblíbenějším, se na 
stanovišti u paní učitelky Závůrkové, 
stal asi závod ve shazování lahví po-

mocí stříkačky s vodou. Také jsme si 
zahráli na lovce „perel“. Prima dopo-
ledne jsme zakončili vybíjenou hou-
bičkami namočenými ve vodě.

Děti si krásný den moc užily 
a tentokrát se jim ani nechtělo ze 
školy domů.

Renata Krupová
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Dětský den ve školní družině
Jako každý rok i letos jsme všichni ve ŠD oslavili Dět-

ský den. Původní program byl připraven na školní zahra-
dě, ale pro nepřízeň počasí jsme se museli přesunout do 
školy. 

Připravili jsme si několik stanovišť, kde děti ve dvoji-
cích plnily různé úkoly – řešily hlavolam ze sirek, dávaly 
dohromady pořekadla, hledaly předměty schované v pís-
ku. Také si zkusily projít dráhu, ve které se projevila je-
jich mrštnost a ohebnost. Za každou disciplínu získávali 
soutěžící příslušný počet bodů. Za ty si pak v cíli mohli 
„nakoupit“ co se jim líbilo – různé přívěsky, samolepky, 
propisky, bonbony, atd.

Na závěr jsme si zatancovali s balonky. Užili jsme si 
fajn odpoledne a už teď se těšíme na další společné zá-
žitky.

Renata Krupová

Výlet do IQ Parku v Liberci
Ve středu 30. 5. se vydalo 41 dětí naší školy na dobrovol-

ný výlet za poznáním. Zájezd zorganizovala paní učitelka 
Viktorová, která ho nejprve nabídla dětem z klubu desko-
vých her a zábavné logiky a pak ostatním dětem, které chtě-
ly jet.

Zažili jsme science show, do které jsme se i zapojili. Má-
lem nám uhořela paní učitelka Šárka :-). Zkusili jsme si úko-
ly zaměřené na smysly, živly, vesmír, lidské tělo i vývoj naší 
planety. Viděli jsme ohnivé tornádo, zažili jsme na vlastní 
kůži vichřici i zemětřesení a ve zvukové komoře jsme za-
křičeli až na 90 decibelů. Popovídali jsme si s robotem, kte-
rý nám i zatancoval. Nechyběly ani hlavolamy a hry. Byl to 
nabitý den. Všichni dostali pochvalu za chování a aktivní, 
zvídavý a ohleduplný přístup.
Výlet do Světlé nad Sázavou

V současnosti se stále více objevují únikové hry pro do-
spělé na různá témata. Já sama jsem na vlastní kůži zažila 
únikovou hru v Kolíně „Dvojitý agent“ z prostředí Sovět-
ského svazu a KGB a v Kutné Hoře „Rebus games“, která je 
koncipována jako pracovna středověkého stavitele chrámu 
sv. Barbory. Vřele tyto aktivity doporučuji, jak pro přátele, 
tak pro rodinu. Je to skvělá zábava.

Proto mě také oslovila nabídka zámku ve Světlé nad 
Sázavou, kde jako jedni z mála, představovali únikové hry 
pro děti. Zvolila jsem tedy letos pro nejstarší žáky tento typ 
školního výletu.

V pátek 8.6. jsme vyrazili. Cesta rychle ubíhala a my jsme 
za tři čtvrtě hodinky byli na místě. Přenesli jsme se společně 
s týmem spolužáků do starých řeckých bájí, vyřešili jsme 
nástrahy, vyluštili šifry a dostali se ze zamčené místnosti. 
Jedna skupina prošla labyrintem, druhá putovala lodí Argo 
za zlatým rounem.

Vydali jsme se i do podzemí zámku, kde nás paní prů-
vodkyně seznámila s pověstmi a pohádkami, které se vzta-
hují k městu Světlá nad Sázavou. Zahráli jsme si také něko-
lik her.

Celý výlet se vydařil a my jsme se mohli spokojeně vydat 
k domovu.

Děkuji za příjemné výlety a někdy zase vyrazíme.

Výlet do Choltic a Kladrub
V pátek 8. 6. jeli i prvňáci, druháci a třeťáci na školní výlet. 
Počasí i čas nám přál na to, abychom stihli rovnou dvě za-
stávky. 
První byla v hřebčíně v Kladrubech nad Labem, kde jsme se 
podívali na koníky. Po krátké přestávce na svačinu jsme se 
přesunuli na zámek Choltice.  
Na nádvoří zámku byl pro děti připraven program – „ře-
mesla první republiky“. U každého stánku si děti vyrobily 
suvenýry. 
Naše putování končilo prohlídkou vodnického muzea a zá-
mecké kaple. Děti byly plné nadšení a výlet se jim moc líbil.

Bc. Michaela Holáčiková

POZVÁNKA NA NOVÉ KROUŽKY
Divadelní kroužek

Milí sousedé, 
od září 2018 jsem se ve spolupráci s obecním úřadem 
rozhodla obnovit činnost dětského divadelního souboru. 
Pokud tedy máte děti, které se rády předvádějí a chtěly by 
se stát alespoň trochu herci, přihlaste je do našeho krouž-
ku.  
Věk dětí není nijak omezen, stačí, aby dítko bylo trochu 
samostatné.  Menší děti, které neumějí číst, budou dostá-
vat jednoduché roličky. 
Kroužek bude každé liché pondělí od 16 do 18 hodin v 

SDH CÍRKVICE 
Hasičská soutěž okrsku č. 2
Dne 12. května se konala okrsková soutěž okrsku č. 2 Sbo-
ru dobrovolných hasičů. Letos soutěž organizoval SDH 
Malín a závody proběhly na místním hřišti. Na utkání 
vyjela tři naše družstva. Dvě mužská a jedno ženské. Do-
volte mi se zmínit právě o ženském družstvu. Letos jsme 
sestavily pouze jedno, ale zato vítězné.  Soutěžily jsme 
v disciplínách – štafeta 4x100 m a v požárním útoku. Štafe-
ta znamená  uběhnout 100 metrů a proskočit oknem, dal-
ší musí přeskočit bariéru, třetí závodnice přebíhá kladinu 
a zapojuje proudnici a na závěr je běh s hasícím přístrojem 
a jeho postavením na podložku a honem střelhbitě do cíle. 
Požární útok máme rády, ale už je to náročnější na sehrá-
ní týmu a koordinaci pohybů. Sestava čítá vždy sedm lidí 
pod těmito názvy funkcí: strojník, savice, koš, rozdělovač, 
béčko, levý proud a pravý proud. Porazily jsme týmy Tře-
bešic (největší konkurentky), Malína, Chotusic, Hlízova 
a Jakuba a odvezly jsme si domů pohár. Děkuju tímto na-
šim hasičkám. Jmenovitě Vlastě Burdové, Vendulce Ču-
chalové, Jitu Hurtové, Páje Jandákové, Amálii Kosinové, 
Jiřince Morawské a Verunce Víškové, že se aktivně zapojily, 
přijely a zvítězily.

Vaše kapitánka Hana Kosinová

malém sále kulturního domu (vchod jako do knihovny). 
Zápis se uskuteční 10.9.2018 tamtéž. 
Bližší info o kroužku získáte u Marušky Procházkové na 
OÚ nebo na emailu  h.schovancova@seznam.cz 

Hana Schovancová
Taneční kroužek

Od nového školního roku 2018/2019 bude otevřen taneč-
ní kroužek pro kluky a holky.
Více informací v průběhu září na stránkách obecního 
úřadu, www.cirkvice.cz.
Těším se na vás!

Aneta Votýpková

Muži Ženy
1. Církvice „A“ 1. Církvice
2. Církvice „B“ 2. Třebešice
3. Hlízov 3. Malín
4. Jakub 4. Chotusice
5. Chotusice 5. Hlízov
6. Třebešice 6. Jakub
7. Malín
8. Nové Dvory - neúčast

Muži SDH Církvice, jakožto vítěz okrskové soutěže, 
se zúčastnili 26. května na Kačině závodů okresních 
a obsadili pěkné 3. místo.
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Na letošní braňák se děti těšily. 
Tentokrát se běželo 7. dubna v Záboří 
nad Labem, kde byla připravena pří-
jemná trasa lesíkem. Nejdříve starto-
valo družstvo starších, kterým se celý 
závod, až na střelbu, která je slabým 
článkem všech družstev, vydařil. Skon-
čili na výborném čtvrtém místě. Druž-
stvo mladších „A“ doběhlo do cíle na 
celkovém 6. místě, kdy zaváhali opět 
na střelbě a zbytečná chybička byla i na 
uzlech. „B“ tým měl celkově průměr-
né výkony, které stačily na 10. místo. 
Družstvo „C“ tvořili hlavně začáteč-
níci, takže 12. místo ze 14 startujících 
bylo uspokojivé. 

Posledním kolem letošního roční-
ku hry Plamen byly závody v Kutné 
Hoře. Požární útoky se dětem celkem 
vydařily. Překvapilo hlavně družstvo 
„C“, které mělo z našich družstev nej-
lepší čas. 

Celkově za celý ročník jsme se 
umístili takto:

Družstvo starších hasičů si stejně 
jako vloni přivezlo 5. místo. Mladší „A“ 
si o jedno místo pohoršilo a odvezlo si 
též 5. místo. „B“ si se svými stabilními 
výkony udrželo své 9. místo a družstvo 
„C“ se posunulo o tři příčky výš a bralo 
11. místo. 

Okresní soutěže dorostu v Kutné 
Hoře se dne 13. května letos zúčastni-
li: Andrejka Ptáčková – 3. místo, Pavel 
Pikhart – 2. místo, Honza Budínek – 4. 
místo a Karel Klečka kategorii střední 
dorost s přehledem vyhrál a postou-
pil do krajského kola. To se konalo 17. 
června ve Vlašimi. Test samozřejmě 
zvládl bez chyby, v běhu na 100 metrů s 
překážkami skončil na výborném dru-
hém místě. Před závěrečným dvojbo-
jem byl Karel přeci jenom trochu ner-

MLADÍ HASIČI

vózní a s časem 17,85 sekundy skončil 
„až na sedmém místě“. Dávám do 
uvozovek, protože jen jeden závodník 
zaběhl dvojboj pod 17 sekund. Dalších 
sedm závodníků doběhlo v rozmezí 
jedné sekundy. Karlovi by stačilo za-

Pro zlepšení podmínek hasič-
ského cvičiště byl po dohodě 
s panem starostou Volencem 
a zastupitelstvem obce za fi -
nančního přispění pořízen za-
hradní traktůrek na sekání trá-
vy. Slavnostně byl uveden do 
provozu v květnu a pokřtěn byl 
na Bohouška.

Letošní sezóna SDH Jakub začala tréninky na okrs-
kovou soutěž, která se letos konala pod taktovkou SDH 
Malín. Již koncem března jsme začali trénovat a připra-
vovat se na nadcházející akce. 

Jako první v pořadí byl úklid okolí naší obce Jakub. 
Byla to již druhá akce tohoto typu, která se osvědčila a 
zúčastnilo se 10 členů SDH i spolu se svými dětmi. Cel-
kem jsme nashromáždili 15 pytlů odpadu.

 Jako další v pořadí přišel na řadu též druhý ročník 
Májí. V loňském roce jsme tuto akci brali spíše jako 
průzkum, který nám velmi dobře vyšel, a proto jsme se 
v letošním roce rozhodli obohatit tuto akci o zábavu v 
KD Církvice, kde nám k tanci i poslechu zahrála skupi-
na Těžké váhy. Díky velké výdrži hudebníků, členů SDH 
Jakub a všech co se na této akci podíleli, dopadlo vše 
opět na jedničku. 

Jaro v našem dětském oddíle Míčových her bylo velice 
pestré a výsledky, kterých děti dosáhly, byly přímo vý-
tečné. Na konci března a začátkem dubna jsme odehráli 
3. turnaj Krajské soutěže. Výsledky byly celkem dobré a 
udělala jsem nějaké změny v rozložení týmů u nejmen-
ších dětí. Odměnou za risk bylo vítězství žlutého souro-
zeneckého týmu. Dalším turnajem byl přátelský turnaj 
ve Chvaleticích a sezóna mohla být zakončena fi nálem v 
Kolíně, kde jsme se opět neztratili  a zase naši nejmenší 
zazářili. Domů jeli Áďa s Máťou jako krajští přeborníci. 
A Adrianka byla vyhlášena jako nejlepší hráčka turna-
je. Červený tým, poznamenaný marodkou, vybojoval 
krásné 17. místo z celého kraje. Po fi nále nás čekaly re-
publikové turnaje. Bohužel český volejbalový svaz se 
stále hledá a už více jak rok hledá systém, kterým bude 
celostátní kola organizovat. Tento rok se rozhodlo, že se 
uspořádají 3 republikové turnaje, kde budou rozděleny 
nominace pro jednotlivé kraje. Na turnaj v Praze měl náš 
středočeský kraj 13 míst a celkem se mohlo účastnit 84 
družstev v jedné kategorii. Dále v Jindřichově Hradci měl 
náš kraj 4 místa a mohlo se účastnit 42 družstev v každé 
kategorii a naposledy v Ostravě, kde jsme neměli žádné 
místo a kolem 25 družstev v každé kategorii. Vzhledem 
k nominacím, které jsme měli z Neratovic, jsme se roz-
hodli vyrazit do Prahy s 5 týmy a do Jindřichova Hradce 
v omezené sestavě již jenom 3 týmů.  Je pro nás všechny 
ale těžko vysvětlitelné, že každá barva měla v Praze jiný 
systém pokračování, kde u žlutých a červených katego-
ríí byly v Praze TOP3 skupiny a 3 zlata. A ostatní barvy 
hrály o konečné pořadí. A naopak v Jindřichově Hradci 
se hrálo o konečné pořadí u všech barev-kategorií, jak 
to bylo v dřívějších letech (podle mě jasnější způsob, ale 
mnohem tvrdší). 

OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST

O podomních prodejcích jsme se v našich novinách již zmiňovali. Snad se nyní situace zlepšila, od loňského 
roku platí Nařízení obce o zákazu tohoto druhu prodeje. V červnu jsme byli požádání společností ČEZ o in-
formování v rámci bezpečnosti obyvatel ohledně činnosti jejich pracovníků. Pracovníci ČEZ nikdy nevybírají 
od odběratelů žádnou hotovost, od klientů nepotřebují na místě žádné doklady a do objektů či na pozemky 
vstupují z důvodů oprav či revizí jejich zařízení, odečtů elektroměrů a podobně. Vždy mají u sebe služební 
průkaz s fotografi í a jejich identitu lze ověřit na 
bezplatné lince 800 850 860.

běhnout o 4 desetiny sekundy lépe a 
postupoval by do republikového kola. 
I tak skončil na krásném 4. místě. 

Všem dětem, dorostencům i do-
spělým děkujeme za příkladnou repre-
zentaci našeho sboru i obce.

SDH JAKUB
Třetí a poslední v pořadí nás čekal Dětský den. Stejně 

jako v loňském roce jsme zvolili téma - Pohádková cesta 
lesem. Při procházce na děti čekaly na osmi stanovištích 
různé úkoly, které plnily pod dohledem Elzy a Olafa, 
pana Smrťáka, babky kořenářky, Boba a Bobka nebo 
Macha a Šebestové. Nechyběla ani Karkulka s myslivcem 
a vlkem, čerti a piráti. Odměnou za splnění všech úkolů 
byl pro děti připraven skákací hrad a malování na tělo. 
Jako občerstvení byl připraven párek v rohlíku, zmrzli-
nový kornout a malinovka. Této akce se zúčastnilo 70, 
doufáme, že spokojených dětí v doprovodu rodičů. 

Milan Sova, starosta SDH Jakub

TJ  CÍRKVICE
Když ale zhodnotím turnaj v Praze, tak všechny děti 

mají obrovskou pochvalu, výkony byly výborné, snažily 
se a hra je těšila. Prohra samozřejmě nepotěší a smutné 
děti z ní jsou, ale to tak ve sportu je. Důležité je, že na 
konci nedělních zápasů byla opravdu ve všech týmech 
herní pohoda a dalo se na co koukat. Červené týmy skon-
čily na 35. a 44. místě ze 70 týmů, na republikovém turna-
ji nádhera. Oranžovému týmu se velice dařilo v sobotu a 
prohráli pouze jeden zápas. Bohužel dva další týmy, které 
také prohrály po jednom zápasu, měli lepší bodíky, takže 
naši se šli prát až do 3. výkonnostní skupiny o 15 mís-
to. Celkové 19. místo ze 47 týmů je krásné. A na závěr 
zhodnocení žlutáčků - kde se bojovolo ve výkonnostních 
skupinách - a to 3 TOP skupiny. Náš B tým vybojoval 
krásné 28. - 30. místo z 50 družstev. Naše Církvické A 
vyhrálo skupinu a mysleli jsme, že bude bojovat v první 
osmičce o konečné pořadí. Bohužel se pořadatel rozhodl 
a vymyslel opět již výše uvedené výkonnostní skupiny a 
byly 3 TOP skupiny, kde se bojovalo o 3 zlaté medaile! 
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Druhá polovina sezony 
2017/2018 
Ve druhé polovině sezóny 2017/2018 
jsme se zúčastnili turnajů Regionál-
ního poháru Středočeské tour. 

Prvním turnajem ve druhé po-
lovině sezóny byl třetí regionální 
pohár, který se konal v Uhlířských 
Janovicích. Zúčastnilo se ho 28 
žáků. Náš oddíl reprezentovali 3 žáci 
(T. Uhrová, M. Malimánek, O. Uher). 
Dopadli neslavně a tomu odpovídalo 
i umístění na konci startovního pole, 
pouze dva vyhrané zápasy od všech 
tří je málo. Tento turnaj se opravdu 
nepovedl.

Dalším turnajem, kterého jsme se 
zúčastnili, bylo 4. kolo Středočeské 
tour, tentokrát v Bělé pod Bezdězem. 
Turnaj byl rozdělen na dvě místa, 
lepší polovina Středočechů bojovala 
v Ml. Boleslavi a druhá polovina ze 
100 dětí, včetně dvou církvických, 
se utkala právě v Bělé. Každý byl v 
jiné divizi. M. Malimánek s bilancí 4 
vítězství a 4 prohry obsadil 9. místo 

23.6.2018 – den D. Naše jubilejní 
Letní Vábení. Letos v barvách duhy.
Jediný pohled z okna a vše mi bylo 
jasné. Nicméně po letitých zkušenos-
tech jsme nikdo nepropadal panice. 
„Ďolíček v Jakubě“ to letos prostě 
nebude. Rozbijeme tábor před hasi-
čárnou a cvičení přesuneme do So-
kolovny. Už i tuhle variantu máme 
vyzkoušenou a funguje. Bezvadně. 

Sešli jsme se v 7,00 hodin a začal 
šrumec. Jako v mraveništi. Po 10 le-
tech už ví téměř každý, co má dělat. 
Nachystat nádobí, občerstvení, po-
stavit stan, rozdělat oheň, dojet pro 
gyros, narazit sud. Jsme skvělej tým!

Kolem 9. hodiny se začaly schá-
zet „cvičky“. Krásná upřímná vítání, 
objetí, polibky, hlasité pozdravy…
stojím, koukám a spokojeně se usmí-
vám. Přesně o tomhle to je!

V 9,30 jsme se přesunuli do So-
kolovny na první hodinu. Ještě než 
jsme začali, čekalo mě krásné pře-
kvapení. Srdečné, upřímné a bezpro-
střední přání od všech „mých“ holek. 

A MY JI MÁME! Máme ZLATO z republikového turna-
je! A zasloužené, zodpovědnost Máťi a Áďi na hřišti byla 
neuvěřitelná, nasazení fantastické, plnili všechny pokyny, 
které dostali a hráli velice chytře. Takže obrovská pochva-
la. Krajší přebornící si přivezli 1. místo z republikového 
turnaje. A to nás ještě čekal turnaj v Jindřichově Hradci s 
již upraveným systémem, kde se hrálo o konečné pořadí. 

Oranžové družstvo, které jsem složila nakonec z Péti  
a odvážné Adélky neudělalo ostudu a hrálo moc hezky. 
Celkové 29. místo z 39. je také slušné. Žluťáčci i Červené 
družstvo mělo výborný první den a děti prohrály pouze 
po jednom zápase. To je ale odsoudilo k boji o 7. místo 
(stále velmi krásné). Nakonec z toho máme super 8. a 10. 
místo. Zajímavé je, že obě družstva prohrála v sobotu s 
celkovými vítězi turnaje. V sobotu jsme se zúčastnili s 

dětmi utkání evropské ligy žen, kde naše reprezentant-
ky hrály s výběrem Běloruska. Po zápase jsme vyrazily 
na zmrzlinový pohár a kávičku a s dětmi jsme si to ná-
ramně užili. Pokud se příští rok nominujeme na Festival, 
tak budeme chtít znovu s dětmi vyrazit a zažít atmosféru 
republikového turnaje včetně setkání s reprezentanty a 
fandění na jejich zápase. Pokud děti budou přistupovat 
zodpovědně k tréninkům, jak se jim to teď celkem daří, 
tak si myslím, že se zase někam podíváme. Děti mají za 
tuto sezónu obrovskou pochvalu a doufám, že jim to dává 
chuť do sezóny další. Ta bude zase zahájena na našem, 
skoro už tradičním, soustředění. Na které odjíždíme již 
na konci léta a doufáme, že si ho všichni užijeme tak, jako 
v předchozích 2 sezónách.

Mirka Malimánková

STOLNÍ TENIS STC 2013 CÍRKVICE – ŽÁCI 
v divizi F a celkově 91.místo. T. Uhro-
vá s bilancí 2 výhry a 5 proher 14. 
místo v divizi E a celkové 78. místo.

Poslední turnaj z řady Středočes-
ké open tour se konal v Brandýse nad 
Labem. Účast 108 dětí je na konec 
stolně tenisové sezóny velmi solidní. 
Výsledkově to ze strany církvických 
nedopadlo úplně nejhůř. M. Mali-
mánek skočil celkově na 96. místě 
s bilancí 2 výhry 5 proher a T. Uhro-

vá na 79. místě se stejnou bilancí. 
Celkové výsledky Středočeské tour, 
při započítání tří nejlepších turnajů 
z pěti, jsou následující T. Uhrová 124. 
místo a M. Malimánek 144. místo 
z celkového počtu 220 dětí.

Poslední turnaj regionálního po-
háru se konal v Uhlířských Janovicích 
za účasti 34 dětí z 10-ti oddílů. Náš 
oddíl reprezentovaly 4 děti. Výsledky 
T. Uhrová 19. místo, M. Malimánek 

a O. Uher 31. místo a P. Malimánek 33. místo. Celkově po 
započtení tří turnajů ze čtyř obsadili T. Uhrová 33. místo 
a M. Malimánek 40. místo z 55 dětí. Ve družstvech jsme 
obsadili poslední 7. místo, počítá se výsledek tří hráčů, 
u nás jsou zatím pouze dva, kteří dokážou bodovat. V 
příští sezóně, při současné tréninkové píli, to určitě děti 
vylepší.

Posledním turnajem sezony 2017/2018 byl turnaj po-
řádaný naším oddílem v místní sokolovně za fi nanční 
podpory obce Církvice. Po omluvenkách se ho zúčastnily 
pouze děti z TJ Církvice a Sokola Čáslav, proto se moh-
ly uspořádat pouze dvě kategorie, a to dvouhra a čtyřhra 
mladších žáků. První místo obsadil Jakub Reimann ze 

Sokola Čáslav, druhé místo Tereza Uhrová TJ Církvi-
ce a třetí místo Martin Sosonovec opět Sokol Čáslav. Ve 
čtyřhře bylo pořadí následující 1. Reimann, Sosnovec 
2. Doubravová, Uhrová 3. Malimánek P., Uher. Chtěl bych 
poděkovat za podporu obce, která pomohla se zajištěním 
cen pro děti a malé občerstvení. Příští rok doufám, že se 
nám opět podaří zajistit podporu obce a startovní pole 
bude mnohem početnější. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem dětem za trénin-
kovou píli a účast na turnajích a jejich rodičům za trpěli-
vost se mnou. Všem přeji pohodové prázdniny a v září za 
modrými stoly ahoj. „Pinku zdar“

Petr Uher

10.  LETNÍ  VÁBENÍ

Slova, která jsem slyšela, byla ta stej-
ná, co jsem já měla v srdci, v hlavě. 
Nádhera. Jsme všechny na jedné vlně 
a to nejde hrát, to si nejde vynutit, to 
prostě je!

Uronili jsme pár slziček štěstí a 
pak to začalo!

Totálně energická bomba s Ha-
ninkou. Neuvěřitelné! Kde ta ženská 
tu energii bere¬? Aerobic Interval. 
Krása. Po pár minutách jsme pře-
mýšleli, jak zvládneme přežít zbytek 
dne? Uff ! Skvělá práce, máme to za 
sebou a šup ke stolům. Něco málo 
pojíst, popít. 

Snad jsme si ani nestihli sednout 
a už na nás pokřikuje další super lek-
torka! Trošku ujetá, ale proto ji milu-
jeme – Peťule a její Fantastic Aerobic. 
Už ten název! Co na nás zase chys-
tá? Ze začátku nevinně vypadající 
poskakování a chození ze strany na 
stranu se změnilo v obrovskou divo-
činu.  Jen proto, že Peťa má s námi 
svatou trpělivost se to nakonec po-

vedlo. Od pravé i od levé. S lehkostí 
nám vlastní. Jsme dobré! 

Honem ke stolu. Čerstvě opečený 
gyros, roztočené pivo, panáčka kávo-
vého rumu a neustálá kontrola času. 
Protože teď nás čeká hodina Step Ae-
robiku. A to je potřeba zapojit obě 
mozkové hemisféry. Ale klid, holky. 
Připravila jsem si hodinu ve stylu 
Hip-Hopu a není to tak složité. Na-
stoupily jsme rozhodnuty to zvlád-
nout. A stalo se. I ty nejmenší a nej-
mladší tuhle hodinu se mnou zvládly 
bravurně. Boží. Máme za sebou ¾. Je 
to na nás už dost znát, ale nevzdává-
me to. Rychle napít, už moc nejíst a 
nástup na poslední hodinu.

Náš benjamínek Anička. Když 
jsme spolu s ženami trávili poslední 
3 měsíce dennodenně, stalo se, že 
jsem občas nemohla. A nechat v tom 
holky samotné prostě nešlo. Nezbý-
valo než do toho Aničku tak trochu 
hodit. Každý záskok byl lepší a lep-
ší. Myslím, že bude po mě.  Mám 


