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Vážení spoluobčané,

spoZ

dnes se ve své informaci zmíním o dodávce pitné vody, obchva-
tu Církvice a o budoucnosti naší pošty.
Mnozí z Vás, občanů obce, si často stěžujete na vyšší tvrdost 
dodávané vody a proto Vám chci napsat o tom, jakým způso-
bem zlepšit dodávanou pitnou vodu. Již na konci loňského 
roku, když jsme sestavovali obecní rozpočet, bylo s tímto počí-
táno a v rozpočtu obce na letošní rok je zahrnuta částka  
na vypracování studie a následně projektové dokumentace  
na vybudování úpravny vody. Úpravna vody je řešení, jak se 
nezbavit do budoucna využívání vlastních zdrojů vody - vody 
z našich obecních vrtů. Pak by zde byla možnost používat vodu 
pouze z našich vodních zdrojů, bez míchání s vodou z VHS 
Kutná Hora. Ekonomickou stránku by nám měla nastínit právě 
připravovaná studie. Je jisté, že provoz úpravny vody bude 
něco stát, ale voda z vrtů je podstatně levnější než nakupovaná 
z VHS Kutná Hora a neměla by být tudíž dražší. V příštím roce 
požádáme o dotaci, abychom mohli tuto stavební akci zrealizo-
vat a odstranit tento problém. Dále připravujeme projekt  
na výměnu starého litinového vodovodního řadu, který vede  
z Jakuba kolem fotbalového hřiště až ke státní silnici. Část  
litiny pak ještě vede k základní škole. Tyto úseky je třeba 
vyměnit, neboť zde dochází k častým haváriím.
Dále pár informací o obchvatu obce Církvice. Začátkem měsí-
ce března proběhla zde, na obecním úřadě, schůzka se zástupci 
Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD) a hlavním projektan-
tem panem Ing. Nejedlým. Probírali jsme mimo jiné přístupy 
na zastávky pro dálkové autobusy, autobusovou zastávku  
na sjezdu směrem z Kutné Hory - Karlov, osvětlení těchto 
zastávek včetně chodníků k nim. Dále jsme obdrželi informaci 
od pana Ing. Palečka (ŘSD), že začne oslovování majitelů 
pozemků na odkoupení nebo směnu. Vznikly také menší 
problémy a to např. u benzinky TANK-ONO, jejichž majitelé 
by chtěli změnu projektu a vytvořit zde křižovatku s odbočova-
cími pruhy, aby se nechalo najíždět i ze směru od Kolína.  
Ve stávajícím projektu je však zakresleno napojení benzinky 
pouze ve směru jízdy od naší obce, ostatně tak jako je tomu 
nyní. Toto je dále v jednání a já jen doufám, že se napojení 
benzínky dořeší a nedojde k dalšímu zdržení. Před pár dny 

jsme také obdrželi informaci z Krajského úřadu Středočeského 
kraje o tom, že byla na stavbu obchvatu Církvice podána  
žaloba, ale k tomu nemáme ještě žádné podrobnosti.
Nyní něco málo k České poště, ale také k té naší v Církvici. 
České pošty v obcích budou postupně omezovat svoji činnost 
a budou vznikat tzv. Pošty Partner. Co to ve skutečnosti zname-
ná? Česká pošta převádí části pošt na Pošty Partner, což jsou 
pošty provozované třetí osobou. Poštu u nás by tak mohl 
provozovat např. místní podnikatel, který má vyhovující 
prostory. V mnoha obcích je pošta umístěna např. do obchodů 
a krámků s potravinami apod. V naší obci má pošta dlouhole-
tou tradici a tak tomu zůstane i nadále. Prostory, kde je 
pošta umístěna, jsou v majetku obce a tak obec nemusí žádné 
shánět a změní se pouze název pošty a způsob provozování. 
Berte to prosím zatím jako informaci, neboť naší pošty by  
se tato změna měla dotknout v druhém pololetí r. 2017.  
O jednání s Českou poštou, které určitě proběhne, Vás budu 
včas informovat. 

Jiří Volenec, starosta

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea: Černý Josef, Klosová Bohuslava,  
Šrámová Jitka, Zářecký Pavel, Mansfeldová Hedvika, Motyčka Jiří, Malečková Zdeňka, Matýšek 
Josef, Doležal Miroslav, Skalníková Alena, Kalousková Věra, Jedličková Zdeňka.
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Vítání občánků se konalo v sobotu 20. 2. 2016, kdy byli přiví-
táni Petra Melcerová, Tereza Polívková, Kateřina Kučerová  
a Štěpánka Holcová. Vítání se konalo v zasedací místnos-
ti obecního úřadu. Pan starosta všem popřál hodně zdraví 
a radosti z dětí a předal malý dárek. O kulturní program se 
tradičně postaraly děti ze ZŠ.

Vítání občánků_

PoŠtA CíRkVICE
oznamuje občanům, že od března na přepážce funguje 
sázkový teRminál, kde je možné vsadit spoRtku, 
Šťastných 10, euRomiliony a dalŠí hRy od sazky. 

SbĚR nEbEZPEčnÉHo oDPADU 
obecní úřad církvice provede ve dnech 16. - 21. 5. 2016 sběr nebezpečného odpadu.

pondělí a středa  7:00 - 16:30
Úterý a čtvrtek  7:00 - 15:00
žádáme občany, aby ve stanoveném termínu dopravili nebezpečný odpad na vyhrazené místo ve dvoře obecního úřadu. 
Mezi nebezpečný odpad patří: 
použité obaly a zbytky barev a rozpouštědel, autobaterie, veškeré druhy pryže (kromě pneumatik) apod. Dále veškerý  
elektroodpad (kompletní) - televizory, výpočetní technika, rozhlasové přijímače, lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, 
sporáky, trouby, vysavače, fény, žehličky a podobně. 
Mezi nebezpečný odpad nepatří: 
všechny druhy plastu včetně igelitu, a veškerý velkoobjemový odpad jako křesla, židle, pohovky, matrace, apod.

pátek   7:00 - 12:00
sobota 8:00 - 11:00

PoZVánkA 
nA PřIPRAVoVAnÉ AkCE 

15. DUbnA
JARní tVořIVá DílnIčkA

26. DUbnA
ZáPIS DĚtí Do MŠ

30. DUbnA
PálEní čARoDĚJnIC 

nA fotbAloVÉM HřIŠtI 
V CíRkVICI

21. kVĚtnA
tRADIční SEtkání SE SEnIoRy

28. kVĚtnA
DĚtSký DEn

17.čERVnA
ZAHRADní SlAVnoSt V ZŠ

18. čERVnA
oSlAVA 95. VýRočí 

ZAložEní klUbU 
Sk CíRkVICE JAkUb

25. čERVnA
lEtní VábEní
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VýMĚnA okEn PoDÉl SIlnICE I/38
výměna oken podél silnice i/38, dle sdělení pana valihracha, technika pro výměnu protihlukových oken, proběhne v létě. 

Nový kalendářní rok jsme pojali tradičně tříkrálovým průvo-
dem po MŠ. Děti popřály všem zaměstnancům MŠ hodně 
zdraví v tomto roce. Před zápisem do ZŠ se „předškoláci“ 
zúčastnili náslechu výuky v 1.ročníku. V hodině Čj nám  
pí. učitelka Jitka Kvízová se svými žáky názorně předvedla 
metodu čtení „Sfumato“. Zápis dětí do 1. ročníku pro školní 
rok 2016 - 2017 proběhl ve čtvrtek 28. 1. 2016. Z 23 předškol-
ních dětí naši mateřinku letos opustí celkem 20 dětí. Z toho  
18 dětí nastoupí do zdejší ZŠ, 2 do ZŠ Nové Dvory. Zbylé  
3 děti mají odklad školní docházky. Koncem měsíce ledna  
nás přijelo navštívit hudební divadélko Kůzle s pohádkou 
Čarovná květina. V měsíci únoru bývají přípravy na náš  
školkový karneval, který nám obohatil svým vystoupením 

minicirkus s klaunem Eduardem. Toto vystoupení bylo pro děti 
úplně novým zážitkem a přineslo jim spoustu radosti.  
Velikonoce nám pozvolna ťukají na dveře. Jako tradičně malu-
jeme vajíčka, vyrábíme přáníčka a velikonoční dekorace, 
vyséváme obilíčko. Zkrátka se na svátky jara těšíme.  
Dokladem toho je uspořádání „Jarního plesu“ společně se ZŠ, 
který se konal v sobotu 19. 3. 2016. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem rodičům, kteří nám s organizací pomohli. 
Rovněž děkujeme za příspěvky do tomboly. Výtěžek z plesu 
jde v plné výši ve prospěch dětí na nákup hraček, aj., proto nás 
mrzí, že nebyla větší účast. Zápis do MŠ se bude konat v úterý 
26. 4. 2016 od 10,00 hod. do 15,00 hod. v prostorách naší škol-
ky. Přijďte k zápisu spolu se svými dětmi. Těšíme se na Vás. 

ZpRáVY Z naŠí MaTeŘInKY

V pátek 15. 4. 2016 od 17:00 hodin v prostorách ZŠ Církvice, zápisné: 50,- kč (stojánek na foto 20,-kč) 
se uskuteční jarní tvořivá dílnička. Vyrábět se bude okrasná kamenná dekorace. Děti si mohou vytvo-
řit jednoduchý stojánek na fotografie.

JARní tVořIVá DílnIčkA
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ŠKolní ZpRáVY
Letošní rok 2016 jsme zahájili tříkrálovou koledou. 9 skupin 
školních dětí s obětavým doprovodem rodičů prošli celou ves. 
Ty, kteří jim otevřeli, potěšili zpěvem a na oplátku od nich 
dostali nějakou sladkost a příspěvek do kasičky. Celkem bylo 
vybráno 23 500 Kč. Tato úžasná částka byla rozdělena  
pro nadace pomáhající tělesně postiženým (Úmun, Paprsek), 
na lékařské přístroje (Sidus), Život dětem, na zdravotní pomůc-
ky pro Danečka Koblischke a adopci chlapce z Keni. Největší 
část byla zaslána Dětskému centru v Kolíně (kojenecký ústav). 
Díky štědrosti Vás, našich občanů, jsme tak mohli udělat radost 
těm, kteří to nemají v životě jednoduché. Po vydání pololetní-
ho vysvědčení 28. 1. jsme vyzdobili přízemí školy a očekávali 
návštěvu našich budoucích školáčků, kteří přicházeli k zápisu. 
Hned u vchodu je vítaly pohádkové bytosti, které je provázely 
i v průběhu zápisu. Vše se odehrávalo ve sváteční atmosféře. 
Budoucí prvňáčci předvedli, co všechno už dokážou a za to 
dostali krásné odměny. V jednom případě probíhal  zápis česko 
- anglickým způsobem, protože maminka na holčičku doma 
mluví anglicky, tatínek česky. Celkem jsme zapsali 20 zájem-
ců, z toho počítáme asi s 1 odkladem. Na všechny budoucí 
školáčky se moc těšíme. Ve zbývajících měsících nás čeká fini-
šování ve výuce, ale i zpestření různými akcemi - kulturními, 

sportovními i poznávacími. Již nyní Vás však můžeme pozvat 
na naši Zahradní slavnost, která se bude konat v pátek  
17. června. Na ní vystoupí všichni žáci ZŠ se svým progra-
mem. Zpestřením budou tvořivé dílničky a různé dobrůtky. 
Srdečně všechny zveme.

Lenka Kvízová

 

Snad všichni si pamatujeme z dětství tu krásnou chvíli, kdy 
maminka připravila na zeď bílé prostěradlo, tatínek zapojil 
promítačku a my děti, jsme se ponořily do poslouchání oblíbe-
ných pohádek, ke kterým se pravidelně střídaly na zdi obrázky. 
Dnes už tyto promítačky nahradily DVD přehrávače, tablety a 
počítače. Když jsem ale o promítačce vyprávěla dětem (žákům 
3.-5.tř.) ve školní družině, všechny se nadchly a projevily 
zájem vidět, jak takové pohádky vypadaly. No a protože promí-
tání je možné jen v naprosté tmě, zbýval krůček k nápadu 
přespat společně v naší škole. V pátek odpoledne jsme si ještě 
v rámci družiny stačili upéct voňavý perník a bábovku, 
abychom měli něco dobrého na sobotní snídani a okolo 18 
hodin se už děti začaly scházet ve škole. Naší základnou se 
stala aula, kde si každý vybalil své věci na spaní a už byl čas 
uvařit si večeři. Děti si jednohlasně zvolily pizzu a tak se pekla 
- šunková, ananasová, sýrová i zeleninová. Každý si mohl 
vybrat podle své chuti. Protože jsme v družině nepekli poprvé, 
děti byly šikovné a  práce jim šla od ruky. Také nám moc 
pomohla paní Krososková a to nejen při přípravě večeře, ale i 
dalších aktivit, které jsme společně absolvovali. Po dobré 
večeři byl čas na zábavu a tak jsme trochu oprášili oblíbenou 
televizní soutěž „Kufr“. Děti se rozdělily do tříčlenných druž-
stev a postupně hádaly slova, která se jim spoluhráči snažili 
popsat, zaměstnání ztvárněná pantomimou a záhadný předmět, 
jenž musely poznat pouze podle hmatu, neboť oči měly zavá-
zané. Na závěr si soutěžící tipovali odpovědi v malém 
přírodovědném kvízu (tak schválně -  věděli byste, jakou chuť 
nerozezná kočka?). Okolo 22 hodiny přišel čas na trochu toho 
správného strašení. Každé dítě muselo samo vyjít po školních 
schodech, osvícených jen malými svíčkami, až ke dveřím na 
půdu. Zde se jim zjevil Duch, který je vyzval, aby se podepsali 
na Listinu statečných a zapamatovali si jednu ze slabik uvede-
ných na malé tabuli. Po příchodu zpět mezi ostatní každý 

SPolEčná noC VE ŠkolE



CÍRKVICKÉ NOVINY

5

sDH CíRKVICe
MAŠkARní PRůVoD – MASoPUSt
Pod názvem Masopust se skrývá období od Tří králů až do začát-
ku postní doby, což je 40 dní (nepočítají se neděle) před Božím 
hodem velikonočním. A protože jsou Velikonoce pohyblivým 
svátkem, má i období Masopustu různou délku. Při pomyšle-
ní, že nastane dlouhý předvelikonoční půst, si každý dopřával  
do sytosti bujarého veselí, zpěvu, tance a pochopitelně jídla  
a pití. A proto se v této době odehrávalo nejvíce zabíjaček, 
svateb a jiného veselí. Dříve se Masopust držel hlavně po 
tyto tři dny: tučný čtvrtek, taneční neděle a maškarní úterý.  
V dnešní době je většinou připomínán například konáním plesů, 
karnevalů nebo maškarního průvodu. Maškary měly pro naše 
předky mnohem hlubší smysl, hlavně hospodářský. Jejich tanec  
s medvědem, anebo kobylou měl přinést bohatou úrodu, prospe-
ritu dobytka a plodnost. Masopustní koledování mělo význam  
i pro chudý lid, zvláště když se značně ztenčily skromné zásoby, 
avšak tento svátek si oblíbily všechny vrstvy (od nejchudších 
až po panovníky). Mezi tradiční masopustní postavy patřili 
rasové, strakatý, Turci, kominíci, kobyly, medvěd, ale i židi 
či osoba slaměného. Na závěr obchůzky docházelo k obřadu 
poražení kobyly čí zastřelení medvěda s následným veselým 
tancem masek a přihlížejících, ale pozor - jen do půlnoci,  
kdy ponocný zatroubil na roh. Často se ještě pochovala basa, 
která se na nosítkách vynesla ven a pohřbila na znamení, že si 
na ni nikdo v následujících týdnech nezahraje. Tím skončil čas 
masopustního veselí a nastalo období půstu, které trvalo dlou-
hých 40 dní a během něho se měli lidé připravovat na největší 
křesťanský svátek - Velikonoce. 
I v naší obci jsme si letos opět po čtyřech letech připomněli tuto 
prastarou tradici, kdy dobrovolní hasiči uspořádali maškar-

ní průvod. V doprovodu kapely Jánošík se vydaly masky 
na obchůzku od domu k domu za občasného zpěvu a tance. 
Nechybělo ani žertování na adresu obyvatel domů. Hospo-
dyňky měly pro maškary připraveno občerstvení, které přišlo 
při dlouhé cestě vhod. Celý průvod vedl laufr, neboli práskač. 
Dále byli k vidění mládenci s nevěstami, židi, cikáni, medvěd 
s medvědářem, šašci, čert, čarodějnice, bílá paní, zdravot-
ní služba, fotografové, vodník, vězeň, preclíkář, kominíček  
pro štěstí, Turek, taxi lišák, jeptišky v doprovodu mnicha, 
myslivec, krotitel se svojí tygřicí a ruský špion. Nad pořádkem  
a spravedlností dohlížela parta četníků s katem a soudci  
v místní šatlavě. Na závěr byla na medvěda uvalena obžaloba 
za činění nepořádku v obci a za neposlušnost. Odsouzen byl  
k trestu smrti zastřelením. Po vykonání aktu byl však truchlící-
mi maskami a lahvičkou kořaličky oživen. Pak už následoval 
jen závěrečný tanec masek. Tak zase za čtyři roky - nenechme 
tuto veselou tradici zapomenout. 

zapsal svou slabiku opět na tabuli a pak bylo třeba složit dohro-
mady tento duchův vzkaz. Dětem se to během chvilky podařilo 
a tak jsme zjistili, že máme v horní družině hledat poklad. 
Společně jsme si tak ještě jednou prošli téměř celou stezku 
odvahy, abychom mohli poklad vyhledat. Ozdobná truhlička, 
kterou děti objevily během pár minut, v sobě ukrývala právě 
staré filmy do promítačky. Po rychlém úklidu a nezbytné hygi-
eně jsme zalehli do připravených lůžek, abychom si v klidu 
užili promítání pohádek. Bohužel, stará promítačka už nám 
nebyla schopna zajistit tak ostrý obraz, jaký by byl třeba. Bylo 
nám to sice s dětmi líto, ale shodli jsme se, že i tak to byl moc 
prima večer, který jsme si všichni užili a možná nebyl zdaleka 
poslední. 

Renata Krupová
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HRAní JoSEfůM
Jednou z dalších tradic, kterou místní hasiči společně s kapelou 
Jánošík každoročně dodržují, je hraní Josefům. Letos dokon-
ce jeden z Pepíků na svůj svátek oslavil své krásné životní  
jubileum, takže zastaveníčko bylo trochu delší a nezůstalo jen  

 
u jedné písničky. Cestou jsme také zahráli naší dlouhole-
té kamarádce a příznivkyni, která též slavila kulatiny. Takže 
všichni Josefové a oslavenci, ještě jednou hodně zdraví  
do dalších let. 



CÍRKVICKÉ NOVINY

7

S HASIčI nA HoRy
Už dlouho jsme plánovali, že vyrazíme s hasiči na hory. Vždyc-
ky nám do toho ale něco vlezlo. Letos nám to poprvé vyšlo. 
Zájezd do střediska Aldrov ve Vítkovicích se i přes obavy  
ze sněhových podmínek uskutečnil.
Ráno se sice vyjíždělo ve vražedných 6:00, ale cesta pěkně 
ubíhala a atmosféra v autobusu byla skvělá. Dětičky obsadily 
zadní pětku a další zadní sedadla. Všem svítila očička nadše-
ním a těšením na lyžovačku. Dorazili jsme bez komplikací  
a těšili se na zasněžená, horská „panoramata“.
Ve Vítkovicích nás přivítalo bahýnko a téměř jarní slunečné 
počasí. Po sněhu nebylo ani památky. Sjezdovka byla naštěstí 
uměle zasněžená a upravená. Hned u vleku jsme popůjčovali 
vybavení. Dost nás pobavila scénka z půjčovny lyží: „Jakub??? 
To dneska píšu už potřetí a přitom je to tak neobvyklá adre-
sa.“ „My jsme tu celý zájezd,“ zněla naše odpověď. Ještě jsme 
obhlédli restauraci a WC v jedné budově a vrhli se na svah.
Protože jsme jeli s dětmi, tak jsme hlavně ocenili nenároč-
nou sjezdovku a čtyřsedačkový vlek - pro děti přímo ideální 
podmínky. Skvělé bylo, že dětí jelo víc. Úplně automaticky 
vytvořily skupinky a lyžovaly společně. Církvické děti zkrátka 
drží při sobě. 
V autobuse jsme se potom dozvěděli, že běžkaři vyrazili  
do okolí, kde bylo možné na zbytcích zledovatělého sněhu 
alespoň trochu protáhnout své tělo. Pěší se kochali okolní 

 
krajinou, a když cestou narazili na útulnou hospůdku, směle 
využili jejich služeb. Grůček, pivíčko či čajíček přišly vhod, 
stejně jako polední gáblíček. 
Cesta zpátky byla ve znamení odpočinku. Byli jsme příjemně 
unavení a nabití energií. Dostali jsme pochvalu za ukázněné 
chování od vedoucího zájezdu pana Málka a naše expedice 
Aldrov byla u konce. 
Pro nás to byla skvěle strávená sobota a perfektně naplánovaná 
akce. Všem organizátorům patří velké poděkování. 

Lída Hrušková a další spokojení účastníci zájezdu

TJ CíRKVICe
oDDíl StC 2013 CíRkVICE - žáCI
Ve školním roce 2014/2015 jsem obnovil svou trenérskou 
činnost dětí ve stolním tenisu. V místním oddíle jsem se začal 
věnovat skupince dětí z druhých a třetích tříd základní školy,  
s kterými chodíme trénovat každý čtvrtek od 17,00 hod. Chtěl 
jsem jim představit stolní tenis jako moderní a oblíbený sport 
pro každého. Od školního roku 2015/2016 jsem ve spolupráci 
se základní školou rozšířil jejich nabídku kroužků 
i o kroužek stolního tenisu. Kroužek navštěvují děti první  
až třetí třídy. Seznamují se, se základními údery a osvojují si 
pohybové dovednosti pro jejich správné zvládnutí. Trénujeme 
každé pondělí od 14,30 do 16,00 hod a přivítáme i další, pokud 
budou mít zájem. Stačí jen přijít a vzít si s sebou vhodnou  
sálovou obuv. A samozřejmě pokračuji i s druhou skupinou.  
To jsou děti, které chodí trénovat již druhým rokem a které 
zvládly základní údery. S těmi jsme v letošním roce navštívili 
dva žákovské turnaje ze seriálu Regionálního poháru žactva 
pro regiony Kutná Hora, Kolín a Benešov, konaných v Čáslavi  

 
a Uhlířských Janovicích. Na těchto turnajích hrají děti s rokem  
narození 2001 a mladší, chlapci spolu s dívkami, a proto je  
pro děvčata těžší se v této konkurenci prosadit. I já jsem  
na těchto turnajích, zhruba před 30-ti lety, začínal. Na první 
turnaj do Čáslavi jeli 4 děti, a to Máťa Budínek, Anetka Černá, 
Táňa Laštovková a Terezka Uhrová, v doprovodu dvou dospě-
lých. Touto cestou bych chtěl poděkovat Michaele Laštovkové 
za pomoc při dopravě. Turnaj probíhal v čáslavské sokolovně  
a účastnilo se ho 46 dětí z oddílů tří regionů. I když jsme nevy-
hráli ani jeden zápas, získali jsme nové zkušenosti a poznatky, 
co ještě zlepšit a kde v tréninku zabrat. Nutno podotknout,  
že se děti utkaly s výrazně staršími a zkušenějšími protivníky. 
Naše děti jsou narozené 2005 a mladší, Táňa Laštovková 
(2008) byla druhou nejmladší účastnicí. Druhý turnaj, konaný 
v Uhlířských Janovicích, jsme jeli v počtu 6-ti dětí (Táňa 
Laštovková, Anetka Černá, Terezka Uhrová, Libor Hehl  
a Jarda Laštovka, Jakub Líska). S dopravou a koučováním  
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při zápasech pomáhal Miloš Černý. Turnaje se účastnilo  
45 dětí z 10-ti oddílů. Ačkoliv úroveň byla lepší než v Čáslavi, 
dílčích vítězství děti dosáhly. Chtěl bych je pochválit  
za bojovnost, s jakou zápasy odehrály, i když to neměly  
proti starším a zkušenějším borcům jednoduché. Do konce 
letošní sezóny nás čekají Regionální přebory žactva v neděli 
10. 4. 2016 ve Zruči nad Sázavou, dále turnaje ve Velimi  
a Kolíně a pravděpodobně i přátelský zápas se stejně starými 
žáky ze Zruče v naší sokolovně. Ten bychom dětem, rodičům  

i případným dalším zájemcům chtěli zpestřit malou ukázkou 
stolního tenisu na ligové úrovni, tj. soubojem trenérů zúčastně-
ných družstev. Od školního roku 2016/2017 bychom se spolu 
se základní školou rádi zapojili do programu vypsaného ČAST 
(Česká asociace stolního tenisu), a to „Jeden za všechny,  
všichni za stůl 2“ a tak rozšířit kroužek stolního tenisu  
při základní škole o další adepty tohoto krásného sportu.

Petr Uher

MíčoVÉ HRy
Ve školním roce 2015 - 2016 se přesunul kroužek Míčových 
her na středu. Kroužek začíná v 15:30 a první část končí 
v 16:45. Starší děti většinou pokračují až do 17:30. Úterní 
termín také využíváme, především pro volejbalovou přípra-
vu starších dětí, ale není to pravidlem. V říjnu loňského roku 
jsem se rozhodla, po konzultaci s rodiči dětí, že přihlásím naše 
děti do soutěže. Jedná se o Krajský přebor v minivolejbale  
a hraje se turnajově. Krajský přebor je vypsán ve třech katego-
riích - modrý minivolejbal trojic pro chlapce a dívky narozené 
1. 7. 2003 a mladší, červený minivolejbal dvojic pro chlapce  
a dívky narozené 1. 7. 2005 a mladší a žlutý minivolejbal 
dvojic pro chlapce a dívky narozené 1. 7. 2007 a mladší. Naše  
TJ Církvice přihlásila pro tento ročník 3 družstva v žluté kate-
gorii a 1 družstvo v kategorii červené. Sice jsme žádný turnaj 
nevyhráli, ale rozhodně se naše děti neztratily. V červené kate-
gorii se muselo naše družstvo poprat i s tím, že jsou začátečníky 
a soupeři se většinou minivolejbalu věnují minimálně o 2 sezó-
ny déle. Ve žluté kategorii se naše družstva pohybují obvykle 
někde ve střední části konečného pořadí. Sice občas ukápne 
po prohraném zápase slzička nebo je vidět smutek v očích,  
ale naopak je super prožívat radost z vyhraných bodů a přede-
vším z vyhraných zápasů. Turnaj našeho kroužku podpořila  
 

i TJ Církvice, která nám hradí startovné a dala nám i příspěvek 
na míče. Určitě bych neměla zapomenout poděkovat rodi-
čům za podporu a pomoc s organizací. A na závěr bych chtěla 
děti moc pochválit za to, jak zodpovědně k soutěži přistupují  
a pravidelně se účastní tréninků. To je taková veliká odměna 
pro mě a já za ni dětem děkuji.

Miroslava Malimánková
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sK CíRKVICe
fotbAloVÉ ZPRáVy
Letošní zimu proběhlo čtyřdenní fotbalové soustředění  
v Českém Dubu v Podještědském sportovním areálu. Zúčast-
nilo se sedmnáct hráčů a všichni byli velmi spokojeni  
s podmínkami. Jídlo bylo zajištěno třikrát denně. Trénovalo 
se na fotbalovém hřišti s umělým trávníkem. K dispozici byla 
sauna, vířivka, posilovna. Trénink probíhal třikrát denně.
V současnosti se setkáváme v úterý na umělém povrchu  
v Církvici, sobotní tréninky jsou pak běžecké. Účast je hojná. 
Trenér Vladimír Kicner je s přístupem hráčů spokojen. Účast 
se samozřejmě odvíjí od pracovních povinností hráčů. Všichni 
se ale snaží tréninky i zápasy zbytečně nevynechávat. Příprav-
né zápasy se hrály s Nepoměřicemi (výhra 3:1), s Kluky 
(remíza 1:1), s Malešovem (výhra 3:1). Od 19. března probíha-
jí mistrovská utkání. S Potěhy jsme vyhráli 3:1.
V sobotu 20. února se konal tradiční sportovní ples, Karneval. 
Hrála výborná kapela 4G a sešel se plný sál masek. Letošní 
karneval byl opravdu povedený. V neděli 21. února se děti 
vyřádily na karnevalu dětském. Losovala se bohatá tombola  
a každé dítě odešlo se sladkostmi a náručí balónků. Děkujeme 
za hojnou účast, za pomoc s organizací, s přípravou a samo-
zřejmě všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili.
Fotbalová přípravka trénuje od února v sokolovně. Pokud nám 
to počasí dovolí, přesouváme tréninky na hřiště. Sehrajeme tři 
přípravná utkání. Již bylo odehráno klání se Spartou  Kutná 
Hora (remíza 4:4). Čeká nás ještě zápas s Habry a s Bílým 
Podolím. Fotbalová sezóna začne 10. dubna a celkem se sehra-
je sedm turnajů.

Na závěr bychom vás chtěli pozvat na plánované akce. 
Poslední dubnový den se uskuteční tradiční pálení čarodějnic  
na hřišti, 18. června se budou konat oslavy 95. let založení  
klubu. O podrobnostech těchto akcí vás budeme včas  
informovat. Všem příznivcům děkujeme za podporu a těšíme 
se na shledanou.

SK Církvice
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19. 3. 2016  -  15:00 církvice potěhy 3:1

27. 3. 2016  -  15:00 vrdy b církvice  

2. 4. 2016  -  16:30 církvice volno  

9. 4. 2016  -  16:30 záboří n. labem církvice  

16. 4. 2016  -  17:00 církvice horušice  

23. 4. 2016  -  17:00 žleby církvice  

30. 4. 2016  -  17:00 církvice vlkaneč  

7. 5. 2016  -  17:00 okřesaneč církvice  

14. 5. 2016  -  17:00 církvice zbýšov b  

21. 5. 2016  -  17:00 bratčice církvice  

28. 5. 2016  -  17:00 horní bučice církvice  

4. 6. 2016  -  17:00 církvice chotusice b  

11. 6. 2016  -  17:00 hostovlice církvice  

9. 4.
 
 

B. Podolí
čáslav
močovice
uhl. janovice

Suchdol
kutná hora a
církvice

Potěhy
tupadly
malešov

Kutná Hora B
chotusice
vrdy

Posázaví
zruč 
sázava

16. 4.
 
 

Zruč
posázaví
malešov

Vrdy
sázava
církvice
čáslav

Chotusice
uhl. janovice
kutná hora b

Močovice
tupadly
potěhy

kutná hora a
Suchdol
b. podolí

23. 4.
 
 

Tupadly
chotusice
močovice

Čáslav
církvice
sázava
zruč

Uhl. Janovice
kutná hora b
kutná hora a

Posázaví
b. podolí
potěhy

Malešov
vrdy
suchdol

30. 4.
 
 

kutná hora a
uhl. janovice
Církvice

Suchdol
kutná hora b
sázava

Chotusice
vrdy
posázaví

B. Podolí
čáslav
močovice
zruč

Potěhy
tupadly
malešov

7. 5.
 
 

Sázava
zruč
posázaví
uhl. janovice

Církvice
kutná hora b
čáslav

Močovice
kutná hora a
suchdol

Malešov
potěhy
chotusice

Tupadly
vrdy
b. podolí

21. 5.
 
 

Čáslav
sázava
kutná hora a
suchdol

B. Podolí
církvice
močovice

Uhl. Janovice
vrdy
tupadly

kutná hora b
zruč
Malešov

Chotusice
potěhy
posázaví

28. 5.
 
 

Suchdol
sázava
zruč
močovice

Církvice
čáslav
b.podolí

Posázaví
malešov
potěhy

Vrdy
kutná hora b
chotusice

Tupadly
kutná hora a
uhl. janovice

4. 6.
 
 

Tupadly
potěhy
malešov
posázaví

Čáslav
kutná hora a
kutná hora b

Močovice
uhl. janovice
suchdol

B. Podolí
sázava
vrdy

Zruč
církvice
chotusice

domácí turnaje přípravky sobota od 10.00 hod.

IV. A / JARo 2016

StARŠí PříPRAVkA / JARo 2015/2016
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pRo MIloVníKY HIsToRIe
Václav Lázinka, učitel a zastupující řídící učitel národní školy 
v Církvici. Na škole působil od roku 1908 až do roku 1935, 
kdy byl pro vážné onemocnění předčasně pensionován. Václav 
se narodil jako prvorozený 15. 9. 1882 ve Sv. Jakubu 31, otci 
Václavu Lázinkovi, bednáři a matce Josefě roz. Kroutilové  
*26. 10. 1856 v Chotusicích 62. Otec byl rodák ze Sv. Jaku-
ba 31 narozený 29. 7. 1853. Narodili se ještě dva chlapci  
- oba Josefové. První *27. 1. 1885 zemřel 7. 11. 1888 a druhý 
*3. 2. 1892 zemřel 6. 5. 1892. Dospělého věku se dožily  
obě sestry. Anna *20. 10. 1989 se 19. 8. 1913 v kostele svato-
jakubském provdala za Rudolfa Tvrdíka. Nejmladší Marie  
*12. 6. 1896 zůstala svobodná. Prý byla tělesně postižená. 
Ve stejný den jako sestra Anna se oženil i Václav (již učitel) 
s Alžbětou Miškovskou *11. 5. 1894 v Jindicích, ale bydlí-
cí u své sestry Anny provdané Petránkové ve Sv. Jakubu 22. 
Dne 19. 3. 1915 ve Sv. Jakubu 31 se manželům Lázinko-
vým narodila dcera Zdeňka, provdaná v r. 1934 za Vratislava  
Vilímovského. 2. 2. 1918 se narodil její bratr Miroslav - oženil 
se v r. 1945, manželka Marie Anichovskaja *5. 12. 1924 Gorki, 
Bělorusko. Matka pana učitele zemřela doma 8. 10. 1911  
ve věku 55 let a jeho otec zemřel 17. 5. 1942 v Ústavu choro-
myslných v Havlíčkově Brodě ve věku nedožitých 89 let.  
Pan učitel zemřel 14. 4. 1944, sebevraždou oběšením. Jeho 
manželka zemřela 8. 5. 1969. 

Zápis v kronice novodvorské školy
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Velká škoda, že nedopsal poslední sešit „Dějin obce - jednotlivé domy a jejich majitelé“. Sešity s rukopisnými „Dějinami obce 
a okolí“ a „Stručné dějiny sokolské jednoty“ jsou uloženy v Oblastním archivu v Kutné Hoře. 

Rodný dům Václava Lázinky Svatý Jakub č. p. 31

Malá ukázka z rukopisu.

Domy dnešní - až na nepatrné výjimky - jsou zděné moder-
ně stavěné a tvrdou krytbou opatřené. Domy dřívější byly 
dřevěné nebo z nepálené hlíny (vepřovic). Z těchto vepřovic 
postaveny byly v nynější novodvorské a kutnohorské ulici 
malé domky - chaloupky. Proto také tam říkali a dodnes se říká 
v Chaloupkách. Potřebnou hlínu na vepřovice kopali si lidé 
na návsi. Tím povstaly na návsi veliké a hluboké jámy. Ježto 
obec takto rozkopaná byla nevzhledná, bylo později kopání 
hlíny na návsi zakázáno. Kde byly jámy hluboké a veliké, tam 
z nich upraven rybníček po brané hlíně zvaný Hliník. Mělké 
jámy byly okolní hlínou zaházeny. Tím vzniklo na návsi místo 
snížené, jemuž dnes říká se Dolní park. Břehy Hliníku osázeny 
jsou stromovím (akáty). Tím nabyl rybníček pěkného vzhledu. 
Rybníček dnes je příhodným koupalištěm pro husy a kachny, 
je zásobárnou vody potřebné při požáru.

Zpracoval Zdeněk Stehlík

obec Církvice a kulturní komise 
zve všechny starší občany obce na již tradiční 

SEtkání SEnIoRů, 
které se uskuteční 

v sobotu 21. 5. 2016 od 14:00 v sále kD. 
na programu je vystoupení dětí 

ze Základní školy Církvice, 
občerstvení a hudba, která bude hrát 

jak k tanci, tak k poslechu. 
těšíme se na Vás!

Místní organizace čssD ve spolupráci 
s místní základní a mateřskou školou pořádají 

v sobotu dne 28. 5. 2016 od 14:00 hod 
na sportovišti 

„DĚtSký DEn“. 
na děti čeká spousta soutěží za odměny, 

párek v rohlíku 
a nebude chybět ani seskok parašutistů, 

ukázka dravců a hasičské techniky. 
občerstvení na hřišti bude zajištěno.


