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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

dnešní titulní strana obecních novin 
nemůže patřit ničemu jinému, nežli 
slavnostnímu zahájení stavby „Ob-
chvat obce Církvice“. Slavnostní za-
hájení a předání staveniště proběhlo 
dne 15. 9. 2020 v odpoledních ho-
dinách za přítomnosti generálního 
ředitele ŘSD ing. R. Mátla, senátora 
ing. J. Strnada, zástupců společnosti 
Strabag, starostů okolních obcí, měs-
ta Kutná Hora a dalších významných 
osobností, které se na přípravě celé 
této akce podíleli.

Velice si vážím toho, že jsem mohl 
u takto významné události osobně 
být a měl jsem tu čest poklepat na 
„základní stavební kámen“. Tento 
den bude do kroniky obce Církvice 
zaznamenán „zlatým“ písmem, ne-
boť se bezesporu jedná o velmi vý-
znamný den, který si zápis zcela po 
právu zaslouží.
Dokončení obchvatu je naplánováno 
do konce roku 2022, kdy bude zahá-
jen zkušební provoz, během které-
ho budou prováděny hlukové studie. 

V případě, že v některých místech 
dojde k porušení hlukového limi-
tu, budou doplněny k obchvatu pro-
tihlukové stěny. Jakmile dojde k od-
těžení (skrývce) ornice, proběhne 
ještě archeologický průzkum, ale to 
bude v souběhu prací na obchvatě.
Závěrem bych chtěl všem občanům 
a hlavně těm, kteří žijí přímo u sil-
nice I/38, poděkovat za trpělivost, 
kterou jste měli a že jsme se konečně 
dočkali.

Jiří Volenec, starosta



2    Církvické noviny Církvické noviny    3

SPOZ
HŘBITOV
Na jaře letošního roku byla dokon-
čena oprava hřbitovní zdi a márni-
ce. Celá tato akce stála zhruba 1,5 
mil. Kč. Z Ministerstva místního 
rozvoje jsme obdrželi dotaci ve výši 
0,5 mil. Kč a opravy prováděla fi r-
ma Stavmika s.r.o. z Velimi.

obecní úřad

KABINY
V březnu letošního roku byl ukončen zkušební provoz 
sociálního zázemí – kabin a zároveň proběhla kolaudace 
objektu. Tím byla dokončena III. etapa a celý sportovní 
areál byl předán do užívání. Na tento sportovní areál jsme 
velice pyšní a žádná obec naší velikosti široko daleko se 
nemůže něčím takovým pochlubit. Přeji všem sportov-
cům, kteří areál navštěvují, ať se jim zde líbí, daří a užívají 
si zde volné chvíle k aktivnímu odpočinku.                                     

Jiří Volenec, starosta

MÍSTNÍ KOMUNIKACE COOP
Z rozpočtu obce byla opravena místní komunikace 
u obchodu COOP. Tato komunikace je součástí zámě-
ru oprav místních komunikací. Na jaře 2021 budeme 
v opravách pokračovat a to před místní poštou a na 
jakubské návsi. Celá tato akce vyjde cca na 4 mil.Kč 
a obec bude podávat žádost o dotaci na spolufi nancování.                                                      

obecní úřad

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB V OBCI CÍRKVICE

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje:
• v pátek  2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu  3. října 2020 od  8,00 hodin do 14,00 hodin.

Místem konání voleb
Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Církvice – sál KD pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Církvici.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Jakub – sokolovna pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Jakubě.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Děkuji dětem ze základní školy, kte-
ré v rámci akce „UKLIĎME ČESKO“ 
obešly obec a posbíraly odpadky. 

Starosta obce Jiří Volenec

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Klos Milan, Šlapáková Zdeňka, Uhlířová Daniela, Gregorová Jaroslava, Dobiášová Libuše, Jebavá Marcela, 
Holcová Marie, Jebavý Antonín, Vraný Jan, Faltysová Anna, Horáčková Bohuslava, Černohlávková Vladislava, 
Valenta František,Vokál Jiří, Mirovská Anna, Vávra Slavomír, Sova Stanislav, Ludrová Helena, Sekerková Irena, 
Krátká Marta, Třískalová Miluše, Melichová Marie, Matýšková Věra, Kopřiva Michal, 
Holý Petr

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

6. listopadu Strašidelná stezka odvahy 27. listopadu Adventní tvoření ve škole

17. listopadu Lampionový průvod 28. listopadu Rozsvěcení vánočního stromku

20. listopadu 2. předadventní jarmark

JAKUBSKÉ POSVÍCENÍ
V sobotu 29. srpna se uskutečnilo tradiční Jakubské po-
svícení. Pro dětské hravé odpoledne bylo připraveno ma-
lování na obličej, tetování, tvarování balónků a tvořivá 
dílnička. Každý účastník dostal odměnu. Večer si pak 

pan starosta pro dospělé připravil vědomostní soutěž 
(hlášky z fi lmů a pohádek). Vše se moc vydařilo a už teď 
se těšíme na příští rok.
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ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Letošní školní rok započal v naší mateřince s mírným zpožděním – až 7. září.  Příčinou 
toho byla rekonstrukce topení a další práce:

• vyrovnání podlah ve třídě a v šatně u Myšiček• výměna podlahových krytin a koberců ve třídách i kancelářích 
• výměna zbylých dveří a oken za plastová • vymalování všech prostor MŠ • instalování WIFI a telefonní přípojky 
od nového dodavatele

Obec na tento projekt získala dotaci od Ministerstva 
fi nancí a její podmínkou bylo provést zateplení celé-
ho pláště školy. Tyto práce ještě probíhají a měly by být 
dokončeny do konce listopadu letošního roku.
Jsem ráda, že byla tato akce o prázdninách realizová-
na, mým přáním bylo předat školu své nástupkyni i po 
technické stránce v dobrém stavu.
Ve funkci ředitelky jsem skončila k 31.8.2020 a vedení 
školy jsem předala své milé kolegyni Laďce Dymáko-
vé, která byla jmenována do funkce ředitelky na zákla-
dě konkurzního řízení, které proběhlo v květnu letoš-
ního roku.
Nechtěla jsem, aby nová ředitelka musela od počátku 
řešit závady. Všechno se ale bohužel opravit nestihlo. 
Výměna vodovodních stoupaček a oprava chodníku 
by se měly realizovat o příštích letních prázdninách. 
Také vybudování zahradní učebny na školní zahradě 
čeká na Laďku, ale protože jsem jí slíbila, že ji v tom 
nenechám, hodlám i nadále pracovat ve prospěch naší 
mateřinky, byť na poloviční úvazek a pokud mi zdra-
ví dovolí.
Děkuji tímto panu starostovi za dobrou spolupráci a za 
vstřícnost.
Ještě bych vás ráda pozvala na náš Jarmark, který po-
řádáme v pátek 20. listopadu od 15 hodin na školní za-
hradě ve spolupráci se SRPŠ při naší škole.
Své nástupkyni přeji hodně sil psychických i fyzických, 
radosti a úspěchů a nám všem hlavně zdraví. Také op-
timismus by nám neměl chybět.

Květa Roušalová

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
V pondělí 1. 9. 2020 jsme slavnostně zahájili nový školní 
rok. Tentokrát nám pršelo štěstí a pršelo ho tolik, že jsme 
se na slavnostní zahájení museli přesunout do kulturní-
ho domu. První slovo dostaly tradičně naše děti. Společně 
s paní učitelkou Viktorovou nacvičily píseň, kterou paní 
učitelka Viktorová sama napsala a složila.
Pak k dětem i rodičům promluvila paní ředitelka. Popřála 
všem mnoho úspěchů a radosti z učení a představila zná-
mé i nové tváře školy. Poděkovala také celému pracovnímu 
kolektivu za úklid školy a její výzdobu. 
Pak už patřila pozornost našim dvaceti novým prvňáč-
kům, které přivedla paní ředitelka Dymáková z mateřské 
školy. Pan starosta se rozloučil s bývalou paní ředitelkou 
Roušalovou a předal jí krásnou kytici. Děti si od pana sta-
rosty odnesly knihu na památku. Také pan starosta dětem 
i vyučujícím popřál, aby pro ně školní rok 2020/2021 byl 
rokem úspěšným.
V letošním školním roce navštěvuje naši školu 61 žáků. 
Do školní družiny můžeme z kapacitních důvodů zapsat 
pouze 50 z nich. Těm, co se z kapacitních důvodů do škol-
ní družiny nedostanou, se budeme snažit vyhovět alespoň 
formou nepravidelné docházky.
Naše základní škola nabízí řadu zájmových útvarů. O je-
jich konání rozhodne až aktuální epidemiologická situace. 
Zatím nabízíme kroužek ručních prací, kroužek anglické-
ho jazyka, kytary, počítačů nebo kroužek zábavné vědy. 
V mateřské škole realizujeme kroužek angličtiny a nově 
také celoroční setkávání předškoláčků.
Vedeme také Klub zábavné logiky a deskových her a Do-
učování žáků ohrožených školním neúspěchem. Naše děti 
se podílí na chodu školy pravidelnými schůzkami školního 
parlamentu. O školním životě informují prostřednictvím 
školního časopisu Církvičák.
Využíváme moderní metody výuky jako je matematika 
pana profesora Hejného a čtecí metoda splývavého čtení 
Sfumato. Také jsme prošli programem MiŠ - Minimalizace 
šikany. Z toho vychází práce s dětmi na vztahových pravi-
dlech, ranní motivační diskuse v kruhu, pravidelné měsíční 
shromáždění žáků všech tříd, zařazování psychosociálních 

her a technik do výuky, vyučování založené na skupinové 
práci a respektování druhých.
V dubnu 2020 jsme využili nabídku nadačního fondu 
Eduzměna a zažádali jsme o 20 000 Kč, za které byly po-
řízeny dva tablety pro pedagogické pracovníky k realizaci 
distanční výuky. I nadále máme k dispozici deset dotyko-
vých zařízení, které naše děti využívají při vyučování. 
V srpnu 2020 jsme se také zapojili do dvouletého mana-
žerského programu „Ředitel naživo“. Kromě průvodců 
a členů týmu zde bylo 84 účastníků. Ti působí na celkem 
42 školách v různých místech naší republiky, které dohro-
mady navštěvuje 17 225 dětí. Na tomto setkání jsme se se-
znamovali, plánovali a společně přemýšleli nad tím, jak 
k vizi škol, ve kterých se všechny děti učí naplno a s rados-
tí, přitáhnout co nejvíce dalších lidí. Z té energie, která se 
tam sešla, jsme byli všichni nadšení. Těšíme se na to, jaký 
dopad bude mít absolvování programu pro naše žáky, za-
městnance i rodiče.
V letošním školním roce se naše škola bude účastnit stá-
tem hrazeného výzkumu na podporu dyslektických žáků. 
Dva naši žáci budou reedukováni metodikou Sfumato. Na 
počátku výzkumu byly tyto děti v Praze vyšetřeny odbor-
níky. Na konci projektu bude vyhodnocen jejich posun. 
Během celého školního roku probíhá i několik celoškol-
ních projektů, jako je například podzimní halloweenské 
tvoření, školní olympiáda a řada dalších. Všechny třídy 
mají celoroční třídní projekty inspirované dětským téma-
tem. Máme třeba první třídu včeliček, sovičkové druháčky 
a třeťáčky na safari. Ve čtvrté třídě probíhá výcvik superhr-
dinů a  v páté se cestuje kolem světa.
Hned tento pátek 18.9. se celá naše škola vydá po naší obci 
a bude uklízet odhozené odpadky. Zapojíme se tak do ce-
lorepublikového projektu „Ukliďme Česko.“ Na závěr mi 
dovolte malou pozvánku na některé ze školních akcí. Už 
nyní Vás můžeme pozvat na Otevřené vyučování a den 
otevřených dveří 22.10., Lampionový průvod 17. 11. nebo 
Adventní tvoření, které se bude konat v pátek 27.11. Přeji 
nám všem úspěšný školní rok 2020/2021 a ať nám otevřená 
škola vydrží co nejdéle.

Mgr. Ludmila Hrušková
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VESELÉ VĚDY

Během léta se v základní škole v Církvici konaly dva 
turnusy příměstských táborů Veselé vědy. Naším pro-
gramem bylo bádání, zkoumání a objevování.
V pondělí jsme společně prozkoumali barvy a chutě 
v potravinách. Vytvořili jsme svojí vlastní citronovou 
vůni, domácí ledový čaj, sirup a temperové barvy z ovo-
ce a zeleniny.
Úterý bylo dnem vynálezů. Zjistili jsme, že spousta obje-
vů vznikla úplnou náhodou a někdy i omylem. Sestavili 

jsme si katapult, umíchali vlastní sliz a navrhli bludiště.
Středeční den byl odpočívací, alespoň se mu tak říká. 
Ráno jsme ve dvou skupinách vytvořili a prošli „šip-
kovanou“ po obci. Odpoledne přijeli k sokolovně ha-
siči, kteří pro nás měli skvělý program. Připraveny byly 
soutěže. Zaházeli jsme míčkem na cíl, skládali hadice 
a házeli hadicí na kuželky. Jeden z pánů hasičů nám vy-
světlil, co práce hasiče obnáší a pustil nás sednout do 
velkého hasičského auta.
Předposlední den nás zavedl do tajů lidského těla. Vyro-
bili jsme si pohyblivou ruku a mozkovou čepici, kterou 
jsme hned ve hře vyzkoušeli. Na pokusu jsme si před-
vedli složení krve, a jak to vypadá, když srdce pumpuje 
krev.
V pátek jsme navštívili říši hmyzu. Popovídali jsme si 
o tom, jak je pro nás hmyz důležitý a vytvořili jsme mu 
hmyzí hotel. Došlo i na velkou včelí plástev, kterou jsme 
složili z našich přání, vzpomínek a vzkazů. Nejdůleži-
tější částí dne bylo předání Nobelovy ceny našim úspěš-
ným vědcům.
Mockrát děkujeme za krásný tábor, pánům hasičům za 
program a slečnám lektorkám za pomoc s realizací. Pří-
ští rok se znovu těšíme!

Anna Karolína Smutná 

OKÉNKO METODIKA PREVENCE

Je začátek školního roku 2020/21 a naše škola pro 
některé děti po velmi dlouhé době otevírá vrát-
ka. Ve třídách se více než kdy jindy opakuje učivo 
a pokračuje se tam, kde se na jaře skončilo. Ale to 
není všechno. Nezapomíná se na žáčky a jejich po-
city, které souvisí i s koronavirovou krizí. K začát-
ku školního roku tedy neodmyslitelně patří zvýšená 
prevence ve škole. Ve všech třídách probíhá hodinka 
s třídní učitelkou, která se zaměřuje na soudržnost 
třídy a budování zdravého klimatu třídy. Děti roz-
víjí své sociální dovednosti, mezilidské vztahy, hra-
jí stmelovací hry, ledolamky a především sdílí své 
názory, pocity a prožitky. Zároveň se pro navození 

příjemné atmosféry schází děti každé ráno v kruhu. 
S dětmi nepracují pouze třídní učitelky, ale i další 
organizace, které se zabývají prevencí sociálně pato-
logických jevů. Na přelomu září a října nás navštíví 
lektoři z Prev-centra, kteří se s dětmi 3. - 5. ročníku 
zaměří na témata přátelství a spolupráce. 
Kamarádské vztahy napříč ročníky bychom chtě-
li opět rozvíjet při příležitosti společných setkávání 
žáků všech tříd. Vše je ale v rukou aktuální epide-
miologické situace. Společná setkávání měla v loň-
ském roce velký úspěch a eliminoval se jimi počet 
nedorozumění a konfl iktů mezi žáky. 
Na stmelování žáků všech tříd se podílí i školní par-
lament, který tvoří dva zástupci z každého ročníku. 
Projednávají se tam společné akce, projekty a další 
věci, které děti potřebují, aby se ve škole cítily dobře. 
S tím souvisí i tvorba plakátů Ideální školy zaměst-
nanci, žáky i rodiči žáků. Ve všech třídách mysle-
li rodiče nejen na výuku, pestré a zábavné hodiny, 
dobré výsledky žáků, ale také nebyl opomenut dobrý 
třídní kolektiv, ve kterém se žáci respektují, spolu-
pracují, pomáhají si, jsou schopni komunikace a do 
školy chodí s radostí. Takovou školu by si přál snad 
každý a já pevně věřím, že za perfektní spolupráce 
s rodiči, vzájemného respektu a důvěry se nám všem 
podaří k vysněné škole co nejvíce přiblížit.

Metodik prevence
Mgr. Šárka Viktorová

SDH CÍRKVICE 
CVIČNÝ VÝJEZD JPO
Dne 25. června v 18 hod. byl vyhlášen obecním roz-
hlasem cvičný výjezd jednotky požární ochrany obce. 
Obě jednotky – Církvická i Jakubská vyjeli směr ha-
sičské hřiště v Jakubě. Úkolem bylo procvičit dodáv-
ku vody pomocí dopravního a útočného vedení za 

pomoci přenosného čerpadla. Dále proběhl výklad 
k používání radiostanic, informace ohledně nových 
frekvencí, nastavení vysílaček a podání hlášení po-
mocí nových značek. Po té následoval návrat na zá-
kladnu a uložení veškeré použité techniky, výzbroje 
a výstroje.

VÝBĚH NA ROZHLEDNU VYSOKÁ
Po vynucené pauze jsme se v sobotu 20. června, za deš-
tivého a velmi chladného počasí, zúčastnili prvních zá-
vodů ve výstupu na rozhlednu Vysoká. Letos pořadatelé 
zvolili variantu bez dětí. Soutěžilo se pouze v kategorii 
15+ muži a ženy a muži s dýchací technikou. Náš sbor 
reprezentovali sourozenci Klečkovi. V konkurenci 8 zá-
vodníků vedl po prvním kole Bohouš Klečka a hned na 
druhou pozici se vypracoval Karel Klečka. I když se ve 
druhém kole oba naši závodníci vylepšili, bohužel, na 
prvním místo nedosáhli. Zvítězil několikaletý rival Jakub 
Vyhnánek z Uhl. Janovic, druhý byl Karel Klečka a třetí 
místo si odvezl Bohouš Klečka.
Jakub Vyhnánek – 29,58 s
Kája Klečka – 29,90 s
Bohouš Klečka – 30,80 s
Závody se vydařily i přes malou účast a nepřízeň počasí, 

které bylo za celou historii závodů snad nejhorší. Všem 
odvážným borcům gratulujeme. 

TJ  CÍRKVICE 
MÍČOVÉ HRY
Soustředění oddílu Míčových her
I přes epidemiologickou situaci v České republice jsme 
se rozhodli uspořádat další soustředění pro malé volejba-
listy. V roce 2020 se jednalo již o naše 5.soustředění. Při-
hlášky jsme dětem rozdali již v lednu a děti se měly hlá-
sit do konce února. Účast potvrdili 4 vedoucí a do konce 
února se přihlásilo 16 dětí. A pak to nastalo. Všichni jsme 
museli přestat udržovat své běžné kontakty, chodit do 
školy i sportovat. Soustředění jsme přestali řešit, i když 

pořád jsme doufali, že to snad nějak dopadne. A poved-
lo se. Koncem května jsme měli teprve první schůzku 
realizačního týmu, strašně málo času oproti jiným ro-
kům, ale všichni rodiče potvrdili účast svých dětí a do-
konce se dvě děti přidaly. Na začátku července se přidalo 
19. dítě a to již byl konečný počet našich malých odváž-
ných účastníků. V sobotu 22.8.2020 vyrazila naše skupi-
na na své páté soustředění. Tradičně jsme jeli vláčkem, 
na nádraží v KH jsme si představili nové týmy a než jsme 
dojeli do Zbraslavic, tak týmy měly svůj název a dokonce 
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trénincích učíme. Protože jsme zvládli letos i soustředění, 
tak mohly děti ukázat, že na soustředění poctivě praco-
valy a výsledky jsou znát. A jak to dopadlo, pro Církvici 
letos to byla pouze jedna bedna, i když od minulého roku 
už nejen pomyslná. Tím, jak se rozšiřuje kapacita turna-
je a přijede víc týmů, se zvyšuje konkurence a vítězství 
se musí vybojovat s nasazením všech sil. My jako trenéři 
považujeme za vítěze všechny děti, které hrály. Turnaj byl 
pro ně a ony si ho užily. To je důležité. Ve  žluté katego-
rii bylo 10 týmů a naše děti braly 3., 4., 7., 9. a 10. místo. 
Oranžová kategorie měla 9 týmů a naše děti byly 4. a 9. 
V červených bylo jen 6 týmů, ale bohužel bez naší účasti. 
Zůstala nám 1 červená holčička, která hrála vyšší – mod-
rou kategorii. Mrzí nás to, že se nám tato věková skupina 
neudržela a slibujeme, že budeme pracovat na tom, aby 
nám děti vydržely  hrát i v červené kategorii (podle nás 
v nejtěžší). A nejobsazenější modrá kategorie, kterou tvo-
ří ti nejstarší, ve které bylo 15 týmů, skončila pro nás také 
mimo bednu, a to 6., 10. a 14. místem. Pro další ročník 
je důležité podotknout, že až na 2 naše minivolejbalisty, 

všechny děti hrály svoji modrou kategorii letos poprvé 
a příští rok budou již zkušenými modrými minivolejba-
listy. Všechna umístění jsou krásná, kdo se byl podívat, 
tak to ví.  
Novinkou našeho turnaje byla anketa o nejlepší hráčky 
a hráče v jednotlivých kategoriích. K hodnocení jsme vy-
zvali trenéry ze všech oddílů, aby během dne vybrali ve 
všech kategoriích dle nich nejlepší hráče a hráčky. Nutno 
podotknout, že na anketu dohlížel koordinátor minivo-
lejbalu pro Středočeský kraj. V 8 kategoriích byly oceně-
ny děti napříč všemi oddíly. I náš modrý chlapec si své 
ocenění odnesl a naše další děti byly nominovány mezi 
nejlepší. Některým to uniklo opravdu o malý kousek. 
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.

Trenéři oddílu Míčových her

stihly vymyslet pokřik. Během soustředění ještě vytvořily 
vlajku a jako týmy zahrály spoustu her a soutěží. Letoš-
ní ročník měl tyto týmy: Opilci s kapitánkou Adri, Pro-
stě tým s kapitánkou Karčou a Zlomeniny s kapitánkou 
Adélkou. Celosoustřeďovou hru vyhrál tým Opilců, na 

druhém místě Prostě tým, který byl následován týmem 
Zlomenin. Naše soustředění se ale pořádá hlavně kvůli 
zlepšení volejbalových dovednosti našich minivolejba-
listů. Děti zvládly během týdne 8 tréninkových jednotek 
ve žlutém, červeném a modrém minivolejbalu. A sou-
středění bylo zakončeno v pátek turnajem dle kategorií. 
Všechny děti se během týdne zlepšily a volejbal je pro 
ně o to zase jednodušší. Kdo si někdy volejbal vyzkoušel, 
tak ví, že to jen tak samo nejde. Takže určitě dětem patří 
veliká pochvala za to, co pro zlepšení dokázaly a snažily 
se na sobě pracovat. Našeho 5. soustředění se zúčastnilo 
popáté 5 dětí. Věříme, že to bavilo i další děti a pojedou 
s námi zase znovu. V sobotu 29.8. jsme vrátili rodičům 
snad spokojené děti a děti natěšené do další sezóny, dal-
ších turnajů a také tréninků. Děkujeme, že jste s námi byli 
a těšíme se na další chvíle a zážitky s Vámi.

Realizační tým 

MALÝ JAKUBÁČEK– 
2. ROČNÍK
V neděli 13.9.2020 se na víceúčelovém hřišti v Jakubě 
uskutečnil 2. ročník minivolejbalového turnaje Malý Ja-
kubáček, a to díky našim minivolejbalistům. Turnaj zahá-
jil pan starosta a tím potvrdil skvělou spolupráci naší obce 
s TJ Církvice. Kdy se obec snaží naše sportovce podpo-
rovat a dovolíme si mluvit i za ostatní, za to ji děkujeme. 
Dáváme těmito turnaji i možnost našim spoluobčanům 
se podívat, o čem se to v těch novinách stále píše, pod 
hlavičkou Míčových her. Kdo nezažil, tak nepochopí, jak 
děti dokážou na hřištích už v tomto věku volejbalem žít.
 Kapacita turnaje byla oproti minulému ročníku rozšíře-
na. Především i kvůli možnosti využití zázemí a také kvů-
li oddílům, které k nám (doufejme) rády jezdí poměřit 
své kvality hry nad vysokou sítí. Ještě rezervy v kapacitě 
jsou, a to díky možnosti postavit na víceúčelovém hřišti 
až 9 minivolejbalových hřišť.
Turnaje se zúčastnilo 40 družstev ve 4 kategoriích barev-
ného minivolejbalu.  Přijely týmy z Čáslavi, Kutné Hory, 
Kolína, Chvaletic, Dobřichovic a samozřejmě nemoh-
ly chybět naše domácí týmy. Objednávka počasí vyšla 

na výbornou a turnaj začal i skončil za plného sluníčka 
a teplého počasí. S organizací turnaje nepomáhali jenom 
rodiče, kterým samozřejmě opět patří obrovský dík, ale 
přidal se i oddíl volejbalistů, který především zajišťoval 
funkce rozhodčích. Všem pomocníkům za vše děkujeme 
a pomoci si velmi vážíme. Děkujeme i za zajištění občer-
stvení ve stánku na hřišti.
K samotnému turnaji …. Nasazení našich dětí bylo skvě-
lé, bojovali o bodíky a snažily se předvádět to, co je na 

Pořadí Žlutí Oranžoví Červení Modří
1. Čáslav B Čáslav B Kolín Dobřichovice A

2. Kutná Hora Kolín A Dobřichovice A Chvaletice A

3. Církvice A Čáslav A Chvaletice Kolín B

4. Církvice B Církvice A Dobřichovice B Kutná Hora B

5. Dobřichovice Chvaletice Kutná Hora Kolín A

6. Čáslav A Kutná Hora Čáslav Církvice A

7. Církvice C Dobřichovice Chvaletice B

8. Kolín Kolín B Kolín C

9. Církvice D Církvice B Dobřichovice B

10. Církvice E Církvice B

11. Kutná Hora C

12. Chvaletice C

13. Kutná Hora D

14. Církvice C

15. Kutná Hora A
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STOLNÍ TENIS TJ  CÍRKVICE – ŽÁCI 
Sezóna 2019/2020 byla bohužel poznamenaná covid krizí 
a veškeré dlouhodobé soutěže zůstaly nedohrány, turna-
je se ze začátku odkládaly, ale jak se prodlužoval krizový 
stav, tak se zrušily bez náhrady. 
Proto jenom shrnu výsledky z nedohrané sezony:
Družstvo TJ Církvice B -žákovské, které se účastnilo nej-
nižší dospělé soutěže v regionu, skončilo na 9. místě z 11-
ti účastníků. Základ družstva tvořili mladší a starší žáci. 
Nakonec jsme dosáhli bilance 4 vítězství a 13 porážek. 
Pro další sezonu znovu plánujeme žákovské družstvo 
v regionálním přeboru III. tř, ale tentokráte s úkolem po-
stoupit do vyšší třídy. Při práci, kterou žáci odvádějí na 
tréninku, to není nereálné. Uvidíme v dubnu 2021.
Regionální pohár žáků:
V celkových výsledcích to vypadá následovně – starší 
žáci obsadili celkové 3. místo v soutěži družstev (slože-
ní družstva Uhrová, Malimánek M., Uher) za vítězným 
družstvem Zruče a druzí byli žáci Čáslavi. Mladší žáci též 
obsadili 3. místo ( Malimánek M, Uher, Malimánek P.). 
V této kategorii vyhráli žáci Čáslavi před Zručí. Celkem 
bylo hodnoceno 6 družstev. Za námi zůstala družstva 
z Kutné Hory, Uhlířských Janovic a Zbraslavic. Celkové 
umístění Malimánek M. 13. místo, to je první nepostu-
pové místo. Závěrečný turnaj TOP 12 žáků, který se bude 
konat ve Zruči. Uhrová T. 15. místo, Uher O. 17. místo 
a Malimánek P. 29. místo. Celkový počet žáků, kteří se 
účastnili těchto turnajů, je rovných 50. V regionálních 
žebříčcích je umístění následující: mladší žactvo: Mali-
mánek M. 6. místo, Uher O. 7. místo, Malimánek P. 10. 
místo. Starší žačky: Uhrová 2. místo, starší žáci Malimá-
nek M., Uhrová T., Uher O. 11.-15.místo a Malimánek 
P. 16.-20. místo. Pro nastávající sezonu jsou cíle vyšší, ob-
hájit třetí místo mezi družstvy a minimálně 2 účasti na 
TOP 12 a posun všech žáků v žebříčku.
TOP 12:
Přestože jsme neměli nominaci na „závěrečný“ turnaj 
žáků, tak se po několika odhláškách i z našich řad (Ma-
těj Malimánek) nakonec zúčastnila odloženého turnaje 

TOP 12 Tereza Uhrová. Jelikož byla nominována jako 
poslední, tak každý posun o místo výš by byl pěkný vý-
sledek. Odehrála 7 zápasů a skončila celkově 10.

Vážení rodi e, TJ Církvice po ádá:

Nábor d tí od 6 do 10 let!
STOLNÍ TENIS

Od 7.zá í 2020 Sokolovna v Jakub / Církvici
 
S sebou:

 sportovní sálovou obuv
 tri ko (ne bílé), kra asy
 pálku pokud nemáš, p j íme

Trénink:
 pond lí 14:30 – 16:00 hod.

Slibujeme:
 pravidelný trénink
 nové kamarády
 zajímavé hry
 kvalifikované trenéry

Hledáme pohybov nadané CHLAPCE i D V ATA, do p ípravky
stolních tenist . Sta í mít chu se zlepšovat a v li makat.

P edb žné p ihlášky na tel. 737 148 277

VOLEJBAL
Jakubáček
Po dlouhých letech se volejbalový oddíl rozhodl uspořá-
dat turnaj smíšených družstev s původním názvem Jaku-
báček. Turnaj jsme začali pořádat již v roce 1999, takže 
je na co navazovat. Turnaj se měl uskutečnit 25.7.2020 
na svátek Jakuba. Kapacita turnaje byla připravena pro 
6 týmů. Nebudeme spekulovat, zda odradila nějaké týmy 
nechtěná covidová mediální sláva naší obce zrovna v týd-
nech před turnajem, ale přihlásily se nakonec týmy pou-
ze 4. Ale právě kvůli zmíněnému, si i těch 4 týmů vážíme 
a pro ně jsme turnaj uspořádali. Turnaj podpořila Obec 
Církvice, takže jsme mohli připravit hodnotné ceny. Ob-
jednávka počasí vyšla na výbornou, vymyslel se systém 

turnaje, aby si všichni dostatečně zahráli a turnaj na na-
šem antukovém hřišti u kostela v Jakubě proběhl. Naše 
týmy zakončily turnaj na 2. a 3. místě.

Středočeská open tour: 
V celkovém pořadí je hodnoceno 225 dětí, naši zástupci 
jsou na 66. místě Uhrová T., 138. místě Uher O. a na 197. 
místě Malimánek M., který se účastnil pouze jednoho ze 
4 hodnocených turnajů. V letošním roce budeme opět 
tyto turnaje navštěvovat a doufám, že s lepšími výsled-
ky. V oblastních žebříčcích je umístění následující: starší 
žačky 14. místo a dorostenky 19. místo Uhrová T., mladší 
žáci 29. místo Uher O.
Letní liga:
V letním období červen až září jsme se účastnili Letní 
zbraslavské ligy, které se účastnilo 16 dospělých druž-
stev všech úrovní z kutnohorského regionu. Církvici re-
prezentovalo žákovské družstvo doplněné o 1 dospělé-
ho. Nakonec jsme obsadili 11. místo s bilancí 5 vítězství 
a 6 porážek.
Hlízovská pálka družstev:
Na začátku září jsme se podruhé zúčastnili turnaje 

Hlízovská pálka 5-ti členných družstev. Účastnilo se 
5 družstev ze Žďáru, Býchor, Hlízova 2x a Církvice. Pů-
vodně mělo být družstvo žákovské a doplněné o dospě-
lého, ale nakonec po omluvenkách byli 3 dospělí a 2 do-
rostenky. Celkově jsme skončili druzí za Žďárem. Byla 
to pěkná prověrka před začátkem nové sezóny.
Co letos:
Opět se budeme účastnit Středočeské open tour, regi-
onálních pohárů, regionálního přeboru dospělých. Po-
kud vše půjde tak jak předpokládám, tak v druhé polo-
vině roku by se mohli do regionálních turnajů již zapojit 
i členové přípravky. Samozřejmě budeme pořádat regio-
nální přebory žactva i tradiční vánoční turnaj dětí.

Pokud by měl někdo z dětí i dospělých chuť jít si s námi 
zahrát, bude vítán.

Pinku zdar
Petr Uher

Podzim 2020
Do soutěžního ročníku 2020/2021 
byla přihlášena tato družstva: 
A mužstvo – okresní přebor, Mlad-
ší žáci, Mladší přípravka, Sdruže-
ný tým dorostu Církvice /Malín 
a Sdružený tým starších žáků Malín/
Církvice. SK Církvice má po dlouhé 
době zastoupení ve všech věkových 
kategoriích.
A mužstvo
Do nového soutěžního ročníku 20/21 
vstoupilo A mužstvo přípravou ve 
formě účasti v Letní lize. Jednalo se 
o turnaj pořádaný Pivovarem Kut-
ná Hora za účasti mužstev Červené 

Janovice, Malešov, Církvice, Zbra-
slavice a Křesetice. Po dlouhé pauze 
se sehrály kvalitní zápasy. Naše muž-
stvo skončilo na třetí příčce. V této 
turnajové přípravě jsme dali šanci 
celému dvacetičlennému hráčskému 
kádru. Každý zápas byla pozměně-
na sestava tak, aby se do hry dostali 
všichni. 
Podzimní část sezóny jsme zahájili 
zápasem v Sedleci, který jsme po pe-
naltách vyhráli. Získali jsme cenné 
dva body, které jsou zatím našimi je-
dinými. V dalších třech zápasech už 
naše mužstvo body nezískalo.
Je před námi takřka celá sezóna. 

Věříme, že se hráči zvednou a zabo-
jují o potřebné body. Přáli bychom 
si hrát poklidný střed tabulky a bu-
deme pro to dělat maximum. Stále 
chodíme trénovat ve středu a v pá-
tek. Účast na tréninku je dostačující. 
Věříme, že se veškerá práce zúročí 
a začneme vyhrávat. Děkujeme pří-
znivcům, kteří v hojném počtu na-
vštěvují domácí i venkovní zápasy. 
Doufáme, že co nejdříve potěšíme 
výhrou.
Dorost
Před vstupem do nového soutěž-
ního ročníku se mužstvo starších 
žáků proměnilo v mužstvo dorostu. 

SK CÍRKVICE 

NOHEJBAL
Dne 18.7.2020 
se  uskutečni l 
6.  ročník no-
h e j b a l o v é h o 
turnaje  troj ic 
„O pohár staros-
ty obce“, které-
ho se zúčastnilo 
celkem 9 týmů. 
Vítězem turna-
je bylo mužstvo 
Chotěboře, na 
druhém místě se 
umístilo mužstvo domácího týmu „Vildové“ ( Karel Brož, 
Adam Brož a Josef Laczko ) a na místě třetím skončil tým 

„Vokurek“ (Václav Dostál, Jakub Fíla, Martin Krajíček). 
Letošní turnaj byl velmi vyrovnán, kdy se ho účastnili 
také hráči z vyšších soutěží a i přes to dokázali domácí 
hráči získávat cenné body k postupu do fi nále.



Malý jazykový koutek
V naší obci je v současnosti mno-
ho nových obyvatel. Pro ně i ostat-
ní mám pár informací o správném 
používání místních názvů. Na obce 
v našem okolí si ukážeme ty Chotusi-
ce, Třebešice, Neškaredice. Jedeme do 
Chotusic, Třebešic, Neškaredic, jsme 
v Chotusicích, Třebešicích, Neškare-
dicích, což je podle čísla množného 
a svádí to ke stejnému skloňování ná-
zvu i naší obce. Ten je ale odvozen od 
slova ta církev, proto ta Církvice, což 
je číslo jednotné. Žijeme tedy v Círk-
vici, jedeme do Církvice.
Další pravidlo platí pro název  Jakub. 
Mnozí jsme z Jakuba, bydlíme tedy 
v Jakubě. Slovo Jakub se u nás skloňuje 
podle pomocného vzoru les (u vzoru 
hrad). Tento vzor slouží i pro spoustu 
dalších slov  např. kostel, komín, ost-
rov....,takže  do kostela, komína, ost-
rova..., v kostele, komíně, na ostrově...
Dále se podle tohoto vzoru skloňuje 
řada názvů: do Kolína, Děčína, Ná-
choda...,v Kolíně, Děčíně, Náchodě... 
Nezasvěcenci používají skloňování 
podle vzoru hrad – do Jakubu, v Jaku-
bu, což žádný místní nikdy nepoužije.
Takže „Kdo řekne v Jakubu, dostane 
přes hu..“ je heslo pravých Jakubáků.

Lenka Kvízová
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ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ JAKUB 
Čas Oddíl Zodpovídá

Pondělí

14 – 16 STOLNÍ TENIS ml. žáci I. Petr Uher

16.30 – 17.30 STOLNÍ TENIS žáci II. Petr Uher

18.30 – 19.30 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ženy J. Uhlířová

19.30 – 21 FLORBAL Radek Fojtík

Úterý 16.30 – 20 STOLNÍ TENIS P. Křížek

Středa

15 – 17.30 MÍČOVÉ HRY žáci M. Malimánková

17.30 – 19 VOLEJBAL – ženy M. Malimánková

19 – 21 VOLEJBAL – mix M. Jelínková

18 – 19.30 JÓGA - klubovna D. Černá

Čtvrtek

16 – 17 RODIČE A DĚTI J. Kvízová

17 – 18.45 STOLNÍ TENIS ml. žáci II. Petr Uher

19  – 20 KONDIČNÍ CVIČENÍ ženy

Pátek

16 – 17.30 MLADÍ HASIČI B. Klečka

17.30 – 19 STOLNÍ TENIS P. Křížek, Uher

19 – 21 VOLEJBAL – mix M. Jelínková

Sobota
10 – 12 

PŘÍPRAVKA  SK 
únor – březen

P. Čuchal
P. Kielar

  9 – 13 STOLNÍ TENIS P. Křížek, Uher

Neděle
  8 – 10 BADMINTON Jan Kučera

17 – 19 MÍČOVÉ HRY žáci M. Malimánková

Pondělí
Středa
Pátek

17 – 20 POSILOVNA V. Šlapák

Dopoledne využívá prostory sokolovny ZŠ Církvice.

Důvodem postoupení do vyšší věko-
vé kategorie bylo dovršení věku pěti 
hráčů dané kategorie. Jelikož jsme 
nebyli schopni postavit z vlastních 
hráčů tým dorostu, došlo po domlu-
vě s klubem Sokol Malín ke slouče-
ní mužstva. V soutěži tak startuje-
me pod názvem SK Církvice /Malín. 

Dále jsme po domluvě s Malínem 
sdružili i soutěž starších žáků a ten-
to tým startuje pod názvem Malín/
Církvice. Věřím, že tato sdružená 
výpomoc bude mít kladný dopad na 
fungování fotbalu v obou klubech a 
jsem rád, že se hráči Církvice ukazují 
i v jiném klubu, kterému pomáhají.

Utkání dorostu jsou pro kluky veli-
ce náročná. Jako nováček této kate-
gorie máme nejmladší tým v soutěži. 
Zvykáme si na velké hřiště a na velké 
soupeře. Musím kluky pochválit, že 
k zápasům přistupují s nadšením 
a nechávají na hřišti všechno.

Mladší žáci a přípravka
V půlce srpna jsme zahájili přípravu na novou fotba-
lovou sezonu 20/21. S fotbalisty, kteří s námi trénují 
již nějakou dobu, jsme absolvovali třídenní soustředě-
ní na domácím hřišti. Nově dokončené zázemí více-
účelového hřiště nám posloužilo jako základna. Pro 
letošní rok budou naši mladí fotbalisté reprezentovat 
Církvici ve dvou kategoriích – mladší žáci a mladší 
přípravka.  Od začátku září jsme již sehráli několik 
utkání.

 V průběhu srpna a září se k nám také přidala spousta 
nových malých fotbalistů a někteří z nich mají již prv-
ní zápasy za sebou. Jejich snaha na hřišti byla hodně 
vidět a byla oceněna i vstřelením prvních gólů. Sice 
ještě “tápají” ve fotbalové terminologii a hře, ale to do-
ladíme. Patří jim velký obdiv.
Věříme, že se situace ohledně Covidu stabilizuje 
a soutěžní ročník se bude hrát dle plánu a bez omezení. 

Děkujeme za podporu. 
SK Církvice 


