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Kostel Sv. Vavřince

Kostel Sv. Jakuba

INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Dnes pohovořím ve své
informaci o dodávce pitné
vody do naší obce.
Dlouhodobou snahou zastupitelstva obce je začít opět
využívat vlastní zdroje vody a
také používat vodojem, který
je již řadu let mimo provoz.
U vodojemu v Jakubě byly
provedeny úpravy tak, aby
se zde mohla voda z našich
zdrojů (vrtů) a voda z VHS
Vrchlice-Maleč míchat. Hlavními důvody této změny jsou:
odstranění problémů s tlakem
vody (hlavně náves v Jakubě
a dvojdomky Za kostelem),
využití vlastních zdrojů pitné
vody, zprovoznění vodojemu,
a také cena vody.
Po přepojení na vodojem jsme
zjistili zhoršený tlak vody,
hlavně ve večerních hodinách.
Pozvali jsme odbornou ﬁrmu
a ta nám provedla výpočet

poklesu tlaku a průtoku při
zvýšených odběrech ve stávajícím litinovém potrubí. Jedná
se o cca 340 m starého litinového potrubí o průměrech
80 mm a 90 mm, ve kterém
dochází ke ztrátě 18m, což je
1,8 atm., a tak zbývající tlak a
také průtok vody ve vodovodním řadu je nedostačující.
Navrhované opatření dle
propočtů je tuto část vodovodního řadu od vodojemu na kraj
obce vyměnit za nové potrubí
průměr 150 mm. Toto opatření zaručuje dostatečný tlak
i průtok tak, aby při zvýšených odběrech vody problémy
nevznikly.
Je to ale investice, kterou nemáme v rozpočtu obce pro letošní
rok a uhrazena bude z rozpočtové rezervy. Jedná se o částku
1/2mil. Kč. Tímto opatřením
řešíme především tlak vody v
Jakubě, neboť i při zásobování

vodou obce směrem z Církvice do Jakuba, je tlak vody ve
dvojdomcích Za kostelem a na
Jakubské návsi nedostačující.
Ne všichni víme, že před lety
vodojem zásoboval celý velkokapacitní kravín, vepříny i obec
a tak si nikdo z nás nepřipustil,
že takovéto problémy s tlakem
vody nastanou. Dnes má ZOS
Kačina vybudovanou svoji
vlastní nádrž na vodu a napojenou z vodovodního řadu mají
pouze mléčnici a tak vodojem
bude sloužit v podstatě pouze
pro nás. O dalších opatřeních
nebo změnách Vás budeme
informovat.
Zároveň připojuji omluvu za
vzniklé nepříjemnosti, které
nastaly, a které se ještě mohou
vyskytnout, než dáme vše do
pořádku.
Ještě pár vět ke stočnému.
Blíží se pololetí a tím také
fakturace stočného. Firma

Stavokomplet, která nám
kanalizaci provozuje, nám
oznámila, že dojde ke změně
ve fakturaci a to tak, jak
ukládá zákon o vodovodech
a kanalizacích dle § 19 odst. 5.
Zjednodušeně řečeno, ten kdo
má pouze obecní vodu bude
platit stočné dle vodoměru,
a ten kdo využívá vlastní zdroj
vody (studnu), anebo oba
zdroje současně, bude platit,
tak jako doposud – paušálem
(tj. 35m3 na osobu na rok).
Občany, kteří doposud návrh
smlouvy neodeslali upozorňujeme, aby tak v co možná
nejkratší době učinili.
Na závěr mi Vážení spoluobčané dovolte, abych Vám
s blížícími se prázdninami
popřál klidnou a krásnou
dovolenou a příjemný odpočinek se svými rodinami
a přáteli.
Jiří Volenec, starosta obce

Dům s pečovatelskou službou (DPS)
Již delší dobu se v naší obci
hovoří o potřebě vybudování „Domu s pečovatelskou
službou“. Společnost BW
Stavitelství s.r.o. toto zařízení dokončuje v lokalitě „Za
Netřebským špejcharem“ a od
1. 10. 2013 ho bude provozovat. Pro koho je určen? Jedná
se o tzv. sociální bydlení a musí
být splněny některé podmínky
pro uzavření nájemní smlouvy
na byty v tomto zařízení: musí
docílit minimálně 70 let věku
a v případě manželů alespoň
jeden z manželské dvojice a
nebo se může jednat o osobu

jejíž zdravotní stav je závislý
na pomoci jiné osoby. Druhou
zásadní podmínkou je, že nikdo
z uživatelů bytů v DPS nemá ve
svém vlastnictví (spoluvlastnictví) žádný objekt určený
k bydlení. V tomto objektu je
celkem 8 bytů, z toho 6 bytů
má velikost cca 40 m2 a nájemné včetně zahrádky, která je
větší než 100 m2 bude činit asi
2800,- Kč a další 2 byty jsou
velké cca 50 m2 a nájemné
rovněž se zahrádkou bude činit
asi 3150,- Kč. Kromě nájemného se budou platit zálohy na
služby spojené s užíváním bytu

a za energie, kde kvaliﬁkovaný
výpočet předpokládá částku asi
2300,- Kč měsíčně. Jaké další
služby budou v tomto zařízení poskytovány? V prvé řadě
je nutné si uvědomit, že zde
není stálá zdravotní ani jiná
služba. Budou zde poskytovány terénní sociální služby na
základě požadavků uživatelů umístěných v DPS. Škála
těchto služeb může být velice
široká a bude vyloženě záležet na tom, kdo si co objedná
a je samozřejmé, že tyto služby jsou placené. Pokud se
týká vybavení bytů bude zde

pouze kuchyňská linka, včetně sporáku. Všechno ostatní
vybavení jako jsou židle, stůl,
lůžko, skříně, lednice apod.
si bude muset nájemník bytu
zařídit sám. Případní zájemci
o umístění do tohoto zařízení,
kteří by chtěli další informace
anebo by si chtěli prohlédnout
tyto byty mě mohou kontaktovat na tel. č. 724 184 972.
Vzhledem k tomu, že probíhá
v průběhu dne stavební činnost
nedoporučuji
individuální
návštěvu.
Stanislav Vlk,
místostarosta obce

CÍRKVICKÉ NOVINY

Slavnostní otevření sportoviště
V pátek dne 31.května 2013 bylo slavnostně otevřeno moderní víceúčelové hřiště.
Netrpělivě očekávané hřiště v Církvici je
postaveno. Znamená ukončenou realizaci první fáze šířeji pojatého projektu, která
zahrnovala víceúčelové hřiště na tenis,
volejbal, nohejbal, malou kopanou, basket;
dětské hřiště; běžeckou dráhu a doskočiště.
Super povrch, hezký výhled, dobré místo
- vše zve místní k setkání ve jménu sportu
a her. Vybudováním hřiště se zlepší občanská
vybavenost v obci a rodiny s dětmi, mládež,
sportovci středního věku i senioři, zde mohou
nalézt prostor pro aktivní trávení volného
času. Dotace z ROP SČ činila cca 8,6 mil.
Kč z celkových cca 10,7 mil.Kč nákladů.
Projekt získal dotaci z prioritní osy 3 - Integrovaný rozvoj území, Rozvoj venkova.
Správcem bude prozatím pan Matějíček,
který bude zájemcům půjčovat klíče. Zájemci se mohou domluvit osobně na adrese
Církvice, část Jakub 139, či na telefonním
čísle 722 168 035.

KNIHOVNA
Koťata z MŠ přišly za kočičkou a pejskem do knihovny
V úterý dne 4.6.2013 přišlo oddělení koťátek do knihovny za „pejskem
a kočičkou“, kde si mohli všichni poslechnout jak se chovat ke kníž-

kám, poslechnout pohádku jak Pejsek s kočičkou myli podlahu a pak
si za odměnu každý mohl vybrat nějakou knížku a prohlédnout si ji.

Pasování prvňáčků na čtenáře

chovat, tak jak je psáno ve čtenářském desateru. Pan starosta
je pasoval na čtenáře a na památku dostali knížku, pasovací
listinu, záložku a průkazku do knihovny na příští rok zdarma.

V pátek dne 7.6.2013 byli prvňáčci pasováni na čtenáře místní knihovny. Ukázali nám, že umí číst a slíbili, že se budou
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P O D Ě KOVÁ N Í
Obecní úřad děkuje SDH Církvice
za držení pohotovosti a pomoci v naší obci, kdy dne
2.6.2013 kolem 17:00hod. došlo ke zvýšení hladiny
řeky Klejnárky a dosáhla na 3. stupeň povodňové
aktivity. Naštěstí kolem 21:00 hodiny začala hladina
klesat a do třetího stupně už nestoupla. Poděkování
patří taktéž hasičům jakubským, kteří byli připraveni
pomoci při vylití Klejnárky.

_

V Í TÁ N Í O B Č Á N K Ů

V sobotu dne 1.6.2013 se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu přivítání nově narozených občánků v naší obci. Mezi
naše občánky byli přivítáni Lucie Kučerová, Tomáš Kloud,
David Veselý a Filip Polívka. Pan starosta všem popřál hodně
zdraví a radosti z dětí a rodičům předal malý dárek. O kulturní
program se tradičně postaraly děti ze ZŠ.

F

SPOZ

V uplynulém čtvrt roce poblahopřály zástupkyně SPOZ
těmto jubilantům, kteří oslavili svá krásná životní jubilea:
paní Nápravníková J., paní Krulišová J., pan Uhlíř K.,
paní Bernatová M., paní Čepeláková M., paní Dobiášová
L., paní Málková M., paní Hanžlíková H., paní Vilímová
A., paní Faltysová A.
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Posezení se staršími občany
V sobotu 11.5.2013 jsme se
již po sedmé sešli v kulturním
domě na Tradičním setkání
seniorů. Po úvodních slovech
pana starosty Jiřího Volence
následoval kulturní program

žáků Základní školy. A pak
už následovala volná zábava. K tanci a poslechu hrálo
duo pana Kruliše. Dle ohlasu
se všichni zúčastnění dobře
bavili, ať už to bylo při tanci

Skok do prázdnin
Opravdu vydařené odpoledne si děti užily v sobotu
15.6.2013. Místní organizace
ČSSD pro ně připravila na
nově vybudovaném sportovišti
v Církvici zábavné odpoledne
plné her a soutěží pod názvem
„SKOK DO PRÁZDNIN“.
Odpoledne se vydařilo díky

obětavosti všech organizátorů,
kteří nelitovali svého volného
času a tuto akci podpořili. Také
počasí nám přálo a sluníčko nás
svými paprsky zahřálo nejen na
těle, ale i na duši. Děti odcházely domů spokojené. Kromě
sladkostí a drobných dárků si
mohly prohlédnout historickou

a nebo povídáním u stolu.
Vždyť někteří lidé, se potkávají už jen na tomto setkaní.
Pro všechny bylo jako vždy
připraveno malé pohoštění, za
které děkujeme našim místním

sponzorům. Závěrem bychom
chtěli poděkovat všem, kteří si
s námi přišli posedět, pobavit
se a popovídat si a všem přejeme mnoho zdraví a příští rok se
těšíme na další setkání.

vojenskou techniku a zastřílet
si na terč.
Průběh akce zpestřil též
AEROKLUB Kolín ukázkou
svého leteckého umění. Na
závěr následovalo již tradiční opékání špekáčků. Prostě
pohoda, jak má být.
A co dodat závěrem? Nezbývá než poděkovat všem, kteří
se na dětském dni podíle-

li. A protože dětem zbývá
již opravdu malý krůček do
prázdnin, přejeme jim hezké
vysvědčení a prázdniny takové, jaké mají být. Plné pohody,
sluníčka, her a zábavy, pokud
možno bez úrazů.
U příštích podobných akcí
opět na shledanou.
Laďka Dymáková
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Š KO L N Í Z P R ÁV Y
n Jako každý rok na jaře, tak
i letos se naše škola zúčastnila atletických závodů. Někdy
je těžké dát dohromady družstvo, ať již z důvodů malého
počtu dětí, ale spíše z důvodu špatné fyzické kondice. U
dětí ubývá všestranný pohyb
a obratnost, přibývají kila.
Málo dětí umí házet a chytat
míč, skákat přes švihadlo
a pinkání pálkou s míčkem je
katastrofa. I když se snažíme
vést děti k pohybu, stále je to

Žehušický pohár je pro malé
vesnické školy. Pravidelně si
odtud vozíme medaile. Tak
i letos Verunka Štifterová
vybojovala druhé místo za
skok do dálky.
Naši žáci se také účastní
kulturních akcí. Při setkání
seniorů ukázali, jak umí hrát
na ﬂétny a housle, a zahráli
pohádku O princezně a drakovi. Skupina dětí z aerobiku
jim předvedla své cvičení
s hudbou .

málo.
n Každý rok se účastníme
KINDERIÁDY
a
Žehušického poháru . Obojí je
zaměřeno na základní atletické disciplíny – skok, běh, hod.
Kinderiáda se koná vždy v
Čáslavi za patronace světové
rekordmanky Jarmily Kratochvílové, Lídy Formanové a
Jany Červenkové. Této soutěže se účastní školy z celého
středočeského kraje.Všechny

n Několikrát ročně vítáme nové občánky hezkými
básněmi a písněmi. Pro zpestření ještě zahrajeme všem
přítomným krátkou pohádku.
n Žáci prvního ročníku se
zúčastnili výtvarné soutěže
„Igráček v ZOO“. Vytvořili
kolektivní práci, kterou ﬁrma
EFKO – karton s.r.o. odměnila
drobnými dárky pro každého
prvňáčka. Děkujeme všem,
kteří nás podpořili v interne-

děti běží 60 m a podle věkové
kategorie plní další disciplíny – hod plným míčem, skok
do dálky a hod kriketovým
míčkem. Výhodou je, že
žáci, kteří mají splněnou
svou disciplínu, mohou plnit
i disciplíny vedlejší, za které
dostávají malé čokoládky.

tovém hlasování.Také žáci
druhého a třetího ročníku se
zúčastnili výtvarné soutěže
„Požární ochrana očima dětí“.
n V pátek 7.6. proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře.
V místní knihovně je přivítali starosta obce J. Volenec,
knihovnice paní B. Kolářová

a M.Faltová. Na památku si
odnesli hezkou pohádkovou
knihu.
n Každoročně za žáky
přijíždí lektorka z odboru
dopravní výchovy, která je
nejprve seznámí s dopravními předpisy, poté si vyzkouší
opravdové testy a praktickou

li na školní výlet. Vzhledem
k nepříznivému počasí jsme
vyjeli s týdenním zpožděním.
Akci jsme zahájili na hradě
Draxmoor, který obývají
hrozná strašidla a příšery.
Nikoho si tam nenechaly,
tak jsme mohli pokračovat
do westernového městečka

jízdu na kole, která není tak
snadná, jak si žáci myslí.
Správně ukázat odbočení
a přitom se nevybourat či
neporazit protijezdce byl velice těžký úkol. Ne všichni jej
splnili.
n V úterý 12.6. jsme se vyda-

v Šiklově mlýně. Tam jsme
se seznámili s dovednostmi
kovbojů a zvyky indiánů,
shlédli jsme napínavý příběh
z divokého Západu a prošli
se městečkem. Díky krásnému počasí se výlet náramně
vydařil.
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Zahradní slavnost 2013
V pátek 21. 6. 2013 uspořádala naše škola již druhý ročník
Zahradní slavnosti. Příprava
této akce vyžadovala nacvičit s dětmi program a sehnat
sponzory, kteří by celý projekt
podpořili. Díky ﬁnančním
a věcným darům se podařilo
zajistit občerstvení, od ﬁrmy
Gira a paní Bogdanové jsme
obdrželi ovoce k přípravě
koktejlů a maminky a babičky
napekly sladké a slané dobroty a vytvořily výrobky určené
k prodeji.
Velké obavy tentokrát panovaly hlavně z vyplnění nepříznivé
předpovědi počasí. Celý týden
jsme napjatě sledovali, zda se
v pátek tropická vedra změní
v krupobití a přívalové deště.
Když se potom časně ráno
zvedl vítr a opravdu pršelo,

jen vystoupením žáků ZŠ.
První ročník s paní učitelkou
Janou Závůrkovou nacvičil
hudebně pohybové vystoupení mravenečků a jejich život
na mravenčí pasece. Druhý
ročník se pod vedením paní
učitelky Irmy Krulišové představil s pohádkou Princezna
a drak, básničkami a hrou
na ﬂétnu. Pátý ročník zahrál
pohádku Sněhurka a sedm
trpaslíků, kterou s nimi
nazkoušela paní ředitelka
Lenka Kvízová. Poslední třídní
vystoupení patřilo spojenému
třetímu a čtvrtému ročníku
s paní učitelkou Ludmilou Hruškovou. Děti zazpívaly píseň
Buchet je spousta, kterou také
doprovodily tancem. Nechyběla ani pec s opravdovými
buchtami, které si děti samy

začaly se nejhorší představy
naplňovat. Štěstí nám nakonec
přeci jen přálo a celý den bylo
nebe bez mráčku. Přípravy na
odpoledne tedy mohly začít.
Celou zahradu jsme postupně
proměnili v hlediště, jeviště a
stanoviště pro tvoření.
Odpolední program byl zahá-

upekly a obdarovaly jimi
diváky v hledišti. Následoval
téměř profesionální výkon
mažoretek Alenky Čuchalové
a Denisky Fojtíkové. Kulturní
pásmo ukončila společná píseň
dětí a učitelek Prázdninová,
kterou jsme se symbolicky
rozloučili se školním rokem.

Nakonec byli žáci odměněni
za účast v soutěži „Požární
ochrana očima dětí“ a z rukou
zástupce okresního sdružení
ČMS jim byly předány medaile, diplomy a věcné ceny.
Tím ale odpoledne nekončilo.
Všichni jsme si oddechli, že
máme vystoupení zdárně za
sebou a teprve teď mohla začít
ta pravá a zasloužená zábava.
Celá zahrada se pro toto odpoledne proměnila v tržiště s
nabídkou tvoření, rozptýlení a
mlsek pro děti i dospělé. Hosté
se mohli občerstvit masitým,
tekutým nebo sladkým občerstvením, vyrobit si tričko,
tašku či přívěsek na klíče ze
zažehlovacích korálků, nechat
si namalovat obličej, obrázek na tělo nebo se osvěžit
ovocným koktejlem. Mohli
si zastřílet ze vzduchovky,
praku a nebo si zadovádět ve
skákacím hradu. Nechyběl ani
stánek s výrobky šikovných
maminek. Děti byly nadšené,
rodiče i ostatní hosté spokojeně klábosili a občerstvovali
se. Příjemné odpoledne opět

ukončila až tma.
Stejně jako loni jsme se
snažili zapojit děti, rodiče,
pedagogy a nakonec i veřejnost naší obce. I letos se nám
to podařilo. Rodiče ochotně
pomohli s organizací. Téměř
všichni nabídli pomoc s
přípravou. Mnozí přišli s vlastním nápadem pro tvoření,
naprostá většina něco napekla
nebo připravila k občerstvení.
Ochota a iniciativa rodičů předčila naše očekávání a znovu se
potvrdilo to, že děti i rodiče z
vesnické školy k sobě mají
mnohem blíž než ve městě.
Mně samotné atmosféra tohoto
dne připomínala skvěle vydařenou rodinnou oslavu.
Na závěr mi dovolte poděkovat. Jmenovitě bych určitě
na někoho zapomněla. Proto
všem, kteří se podíleli na
přípravě, realizaci či ﬁnanční či jiné podpoře této akce,
děkuji. Díky vám můžeme
získané ﬁnanční prostředky
použít na nákup pomůcek pro
děti.
Mgr. Ludmila Hrušková

Z P R ÁV Y Z N A Š Í M AT E Ř I N K Y
Ač se to zdá neuvěřitelné,
konec školního roku se nám
blíží mílovými kroky a prázdniny nám pomalu klepou na
vrátka. Dětem nastane doba
lenošení a zaslouženého odpočinku po náročném školním
roce a rodičům starost, jak
svým ratolestem dobu prázdnin zpříjemnit a zabavit je, aby
se nenudily.
I my v MŠ se na dny volna

těšíme. Máme za sebou další
rok náročné práce. Snažíme
se ze všech sil dětem pobyt v
mateřince zpříjemnit, aby jim
na tyto roky zůstaly ty nejkrásnější vzpomínky. Vymýšlíme
pro ně stále nové akce. Zkrátka nezahálíme ani chviličku.
Posuďte, jak se nám to daří:
n Pro kulturní vyžití jsme
navštívili Tylovo divadlo v
Kutné Hoře a shlédli předsta-

vení pod názvem Povídejme
si, děti. Další divadelní představení Ezopovy bajky se
konalo v ZŠ.
n Pro rodiče a prarodiče
dětí jsme uspořádali besídku
ke Dni rodiny a Dni matek.
Děti se na besídku moc těšily
a pečlivě připravovaly. Věříme,
že se besídka všem zúčastněným líbila a potěšila je.
n Školní výlet jsme napláno-

vali na zámek do Chlumce nad
Cidlinou. Výlet byl opravdu
zdařilý. Děti vyráběly loutky,
tancovaly, soutěžily, prohlédly
si zámecké komnaty. V každé
z nich na ně čekala jiná pohádka. Na památku se vyfotily
v dobových kostýmech.
n Aby děti poznaly i své
nejbližší okolí, podnikli jsme
pěší výlet do obce Třebešice a odtud zpět vláčkem.
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Nevěřili byste, jaký to byl pro
naši drobotinu zážitek. Vždyť
někteří jeli vláčkem poprvé v
životě.
n Utužování zdraví a tělesné
kondice nám umožnil předplavecký výcvik.
n Za spolupráce s paní ředitelkou L. Kvízovou a žáků ZŠ se
již počtvrté v mateřince konala
olympiáda. Děti mohly změřit
své síly v 6-ti disciplínách. Za

jejich výkon a snahu je čekala
odměna. Toto sportovní klání
se nám osvědčilo. Probouzí
v dětech zdravou soutěživost
a touhu vyhrávat.
n Abychom měli pro sportování a hry ty nejlepší
podmínky, zažádali jsme
o grant „Zahrada hrou“. Jedná
se o nadační příspěvek. Zájem
o tento příspěvek je veliký
a pravděpodobnost, že vybe-

rou právě nás, je malá. Přesto
jsme se o grant pokusili. I když
nebudeme vybráni, získáme
tím další zkušenosti pro příští
období.
n 24. dubna proběhl zápis do
MŠ. Zájem rodičů o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání
byl veliký. Kapacita je naplněná. Do ZŠ nám odchází 13
dětí.
n Školní rok, jako tradičně,

ukončíme slavnostním rozloučením s předškoláky za účasti
rodičů a starosty obce.
Jak vidíte, naše pracovní náplň
je bohatá.
Závěrem chci popřát, za celý
kolektiv MŠ, všem hezkou
dovolenou, dětem krásné
a slunné prázdniny bez úrazů
a v novém školním roce opět
na shledanou.
Laďka Dymáková

Dne 18.6. 2013

byly předány v naší MŠ Matýskovi Malimánkovi a Filípkovi Doubravovi medaile, diplomy
a věcné ceny za 2. a 3. místo ve výtvarné soutěži „Hasiči očima
dětí“. Blahopřejeme!
L. Dymáková a A. Kostincová

Církvické noviny čtvrtletník obce Církvice, vydává Obec Církvice, tel.: 327 571 491.
Redakční rada: Jiří Volenec, Stanislav Vlk, Marie Procházková, Lenka Kvízová, Marie Faltová.
Obsahové zaměření – obecní zpravodaj, IČO: 00236012, evidenční číslo – MK ČR E 1868.
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SDH CÍRKVICE
Výlet na letiště do Chotusic
Pro naše mladé hasiče a nejenom je, se nám podařilo ve spolupráci s rodiči zaměstnanými na Základně taktického letectva,
zajistit exkurzi do zbrojnice hasičského záchranného sboru
působícím na letišti v Chotusicích. Poutavý výklad o hasičské
technice a výbavě děti opravdu zaujal, ale ještě více se radovaly z možnosti vyzkoušet si a osahat vybraná zařízení.

Plamen Močovice

Soptík Jakub
V letošním roce se koná již 3. ročník této hasičské ligy pro
mládež. První kolo, z celkových pěti, proběhlo 12. května na
domácí půdě na hasičském cvičišti v Jakubě za účasti 12ti
družstev. Soutěžilo se v požárním útoku. Letošní aprílové a
květnové počasí, kdy přeháňky i vytrvalý déšť byl opravdu
častý, nám neumožnilo se na tuto soutěž kvalitně připravit.
Toto zřejmě platilo i pro další zúčastněné celky, protože jsme
nedopadli až tak nejhůře. Naši mladší hasiči měli tak trochu
smůlu, protože tři celky dosáhly času v rozmezí jedné vteřiny,
a tak se s časem 18,96 se umístili na nevděčném 4. místě. Starší
hasiči dopadli o fous lépe a s trochou štěstí si hrdě odnášeli
bronzové medaile za 3. místo.

Po závodu požárnické všestrannosti 7. dubna na Kačině, kde se
běhalo v krásném prostředí zámeckého parku, se konalo poslední
kolo hry Plamen 2012-2013 v Močovicích na zdejším fotbalovém
hřišti. Na programu byly dvě disciplíny a to požární útok CTIF a
požární útok. Prvně jmenovanou disciplínu jsme zvládli téměř
na výbornou. Při té druhé si starší vybojovali třetí pozici a také v
celkovém hodnocení za celý ročník tuto pozici udrželi. Mladší měli
vyloženě smůlu. V prvním pokusu požárního útoku výsledek ovlivnila nepřízeň počasí, kdy se zvedl silný protivítr a při nástřiku na
terč nebylo přes vodní proud vůbec vidět. Druhý pokus dětem také
nevyšel a tím se připravily v celkovém součtu o medailové umístění. Nakonec v silné konkurenci 12 družstev obsadily pěkné 4. místo.
Sbírka SDH
Ve dnech 6.-10.6.2013 proběhla materiální sbírka na pomoc oblastem postižených povodněmi. Občané naší obce nebyli lhostejní a
přinesli spousty užitečných věcí. Celá sbírka byla hned v úterý 11.
června dopravena do Ústí nad Labem a předána zástupcům městské
části Střekov, odkud byla rozdělena do městských částí Sebuzín,
Střekov, Brná nad Labem a Církvice u Ústí nad Labem. Děkujeme
všem občanům, kteří do materiální sbírky přispěli.
Výbor SDH
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SDH JAKUB
V sobotu 8. června uspořádali
Jakubští hasiči u sokolovny
sportovní odpoledne pro děti.
Ty si mohly vyzkoušet svoji
zručnost v jízdě na kole a také
prověřit znalost dopravních
značek a jízdu na semaforech.
Když se dostatečně vydováděly byly odměněny dárky
a malým občerstvením. Pro

ty starší zahrála kapela pana
Karla Kácovského a kdo
měl zájem mohl shlédnout
výstavu fotograﬁí z archivu
sboru. Počasí bylo nádherné,
občerstvení včetně večerního
grilování se taktéž povedlo,
a tak nezbývá nic jiného než
poděkování pořadatelům za
velmi pěknou a zdařilou akci.

SK CÍRKVICE - JAKUB
Ohlédnutí za jarní částí mladší
přípravky
Webové stránky
SK Církvice – Jakub jsou:
sk-cirkvice.webnode.cz
Nový rok jsme zahájili zimní
přípravou, kdy jsme se každou

sobotu scházeli v sokolovně k
pravidelným tréninkům. Účast
hráčů byla i v tomto období
hojná. Jakmile se počasí začalo
umoudřovat, přestěhovali jsme
se na hřiště, kde pravidelně,
každou středu trénujeme.

5. Letní vábení
15. 6. 2013 se v „dolíčku“ v
Jakubu uskutečnila již pátá
open air party, kterou jsme
před lety poeticky nazvali
Letním vábením. Každý si v
tento den mohl přijít rozhýbat
tělo i ducha. Připravili jsme
den plný pohybu na čerstvém
vzduchu s možností okamžitého doplnění kalorií v podobě
opékaného gyrosu, pivečka,
moučníků, chuťovek, chlebíčků, salátů a dalších dobrot.
Celý den byl ale zahájen poděkováním. Církvické a jakubské
„cvičky“ předaly naší cvičitelce
Míše Pernikářové pugét třiceti
růží. Symbolická třicítka proto,
že jsme se každý den po dobu
třiceti dní scházely v sokolovně
a poctivě cvičily podle programu
Jillian Michaels. Cvičení nazvané 30 day shred je rozděleno do
třech úrovní po deseti dnech.
Každá lekce trvá půl hodiny,
kdy se střídá cardio, což je rychlá aerobní aktivita a posilování.
Díky rychlému střídání cviků se
tuky spalují i po ukončení cviče-

ní. (http://www.youtube.com/
watch?v=fuJcM93v9AY&feature=player_embedded) Každá
z nás své tělo minimálně zpevnila, některé i výrazně zhubly. A
co víc, s každodenním cvičením
nekončíme. Už teď se scházíme
k pravidelnému šestitýdennímu
cvičebnímu programu six weeks
six pack.
Po dojemné předávce jsme
všichni zatlačili slzu, ale teprve

Sezonu jsme zahájili 14.4. na
hřišti v Hlízově a od té doby
hrajeme skoro každý týden
zápas. Z třinácti celků se pohybujeme ve středu „tabulky“.
Prozatím máme odehráno jedenáct zápasů, ve kterých jsme

teď nás čekala ta pravá dřina
v podobě čtyř lekcí v podání
skvělých lektorek. První hodinku jsme málem vypustily duši
u body expressu s Janinkou
Jeřábkovou. Oblíbený interval s
Haninkou Pospíšilovou podstoupily jen ty nevytrvalejší z nás. Při
aerobiku s Péťou Svobodovou
jsme se všechny snažily zapamatovat nápaditou sestavu a při
double stepu s Míšou Pernikářovou a Janou Jeřábkovou šlo o
život. Cílem bylo neublížit sobě

pětkrát vyhráli a šestkrát prohráli. Čeká nás ještě duel s Tupadly.
Nutno říct, že mladší přípravka se
nehraje o žádné umístění. Trénujeme hlavně proto, abychom u
dětí rozvinuli sportovního
ducha a snažíme se o to, aby se
zdokonalovaly v krásném sportu, kterým fotbal bezpochyby je.
Protože nám naše děti rostou,
přibývá dalších malých hráčů,
ale o ty starší nechceme přijít,
rozhodli jsme se přihlásit i starší
přípravku. Dne 7.6. byl uskutečněn nábor nových hráčů, který
dopadl na výbornou. Dorazili jak
naši kluci, tak i nové tváře nejen
z naší obce, ale i obcí okolních.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům, dědečkům
a babičkám za jakoukoliv
podporu a výpomoc při všech
akcích. Děkujeme. SK Církvice
ani partnerce na stepu.
Horké a slunečné sportovní
odpoledne pokračovalo studeným osvěžením hadicí s vodou a
občerstvením. Teď už nás čekalo
jen příjemné odpočívání a doplňování energie. Celý den se, jako
vždy, povedl a končilo se až za
tmy. Děkujeme všem lektorkám
za jejich čas, všem účastnicím za
přípravu občerstvení a skalním
příznivcům vábení za pomoc
spřípravou a organizací.
„cvička“ Lída Hrušková
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§ Kousek historie pro oživení §

A

ž vyjde toto číslo našich oblíbených novin, uplyne přesně 165 let od doby, kdy se rozhodovalo, zda
budeme dále Rakušany, nebo se staneme Němci
či Čechy. 165 let je průměrná délka dvou životů
současné rakouské ženy. Za tuto dobu učinilo lidstvo nevídaný skok ve svém vývoji. Před délkou tohoto jednoho života
(a ještě málo za) se můj otec učil při svíčce či petrolejce a dnes
si může číst o historii na internetu.Česky – v automatickém
překladu ze všech jazyků. A že česky, to díky tomu prvnímu
životu řekněme od roku 1848.
V biedermeierovské době po napoleonských válkách asi
po roce 1815 se žilo sice chudě, ale lidé si vážili klidu, míru
- „odpočívali“. Oblíbenou písničkou kancléře Metternicha byla
„Těšte se ze života, dokud lampička svítí“. V Čechách v této
době Jungmannova a Tylova generace českých buditelů vykonala nejvíce práce, a bylo jí potřeba! Na venkově se mluvilo
pokleslou, zkomolenou a zanedbanou češtinou, ve školách se
vyučovalo pouze německy.Čeština v kultivované podobě byla
majetkem hrstky vlastenců. I velcí patrioti z řad šlechty – Šternberkové,Karel Chotek,“ nebyli mocni českého jazyka“.Je známo
povzbuzení hraběte Kolovrata: Jsme ještě národem! Ale řečené německy: „Wir sind ja noch eine Nation!“. S přibývajícími
lety míru se však dostávaly do popředí kromě buditelství i jiné
záležitosti a to životně důležité. Zrušení nevolnictví a dalších
feudálních přehrad, pokrok v zemědělství, zdravotnictví, hygieně, znamenal nebývale rychlý růst počtu obyvatelstva.
V rakouské říši přibylo za prvních 15 let po vídeňském
mírovém kongresu 5 milionů obyvatel, jen v Čechách milion.
A tito lidé museli něco jíst,šatit se,někde bydlet. Zprvu jim k
tomu pomohla probíhající technická revoluce zasahující do
všech oblastí života. Od budování vodovodů, kanalizace, chodníků, přes výstavbu silnic, železnic, mostů až po zavádění strojů
v bývalých manufakturách.V roce 1833 skupina šlechticů založila
důležitou Jednotu pro povzbuzení průmyslu v Čechách,vznikaly
první odborné a průmyslové školy. A teď dojdeme ke „kdyby“.
Kdyby tehdejší absolutistická hlava rakouského mocnářství
Ferdinand I. - poslední panovník v našich dějinách jenž byl za
velké slávy a projevů lásky a loajality korunován podle tradičního českého korunovačního rituálu 7. září 1836 za českého krále
– vyslyšel požadavky národní a občanské emancipace, kdyby
se tehdejší podnikatelé se svými dělníky spravedlivěji dělili
o zisky, nemuselo dojít k vlně národních revolucí,dělnických
bouří, Karel Marx (v anglickém království v roce 2000 vyhlášen mužem tisíciletí) nemusel vydávat Komunistický manifest.
Najedení a spokojení lidé se nepotřebují bouřit. Ale v roce 1842
udeřilo první katastrofální sucho,neúroda vyhnala venkovské
lidi do měst za živobytím.Tam v prvních továrnách vesměs
s židovským kapitálem bylo zprvu práce dost,protože se doslo-

va poháněly ručně. Juda a Mojžíš Porgesové zaměstnávali 1000
dělníků včetně malých dětí od pěti ráno do osmi večer za mzdu
40 krejcarů na den.Stačilo to na příklad na 7 vajec.Vysoké ceny
potravin zvyšoval tzv. akcí z – potravinová daň- z každé brambory a kousku chleba. Na venkově daně zadluženému státu,
dávky vrchnosti a církvi pohltily 70% příjmu rolníka.Korunu
všemu nasadily stroje mající odstranit galejní dřinu. Na příklad
Porgesové zakoupili parní pohonné jednotky a tiskařské a tkalcovské stroje. Díky nim propustili 90% zaměstnanců a ostatním
snížili mzdy na polovinu. A bylo po biedermeierovské pohodě.
Ostatní Evropa na tom totiž byla podobně.
Po Novém roce 1848 odstartovalo „Jaro národů“.
Nejprve v Itálii tzv. “kuřáckými bouřemi“přerostlými v požadavky na vyhlášení ústavy,nezávislosti na Vídni,svobodu tisku
a shromažďování. V Uhrách Lájos Kossuth (původem Slovák)
vytyčil radikální program sebeurčení pro Maďary, ovšem ne
pro Slováky, Srby, Rumuny, Chorvaty žijící na území Uher
(a bylo jich dvě třetiny). 22. února 1848 pařížská radnice zakázala politický mítink demokratické opozice a nastalá protestní
bouře vedla k útěku krále Ludvíka Filipa do Anglie. Dělnický
vůdce Louis Blanc se zmocnil pařížské radnice,za předsednictví básníka Lamartina se ve svobodné Republice Francouzské
ujala moci demokratická vláda.Vypsala volby,poprvé v Evropě
na základě obecného,přímého, rovného a tajného hlasovacího
práva.To byl impuls pro ostatní Evropu největší. V Německých
státech propukla lidová povstání vrcholící v březnu bojem na
barikádách v Berlíně. Výsledkem byly sliby demokratických
ústavních změn a aktivizace německých liberálů snících starý
sen o jednotném velkém Německu. Pro naši generaci je zajímavé,že Češi v tom nebyli považováni za národ neřkuli za
bývalý stát, ale pouze za etnikum jako třeba Romové, Bretaňci
ve Francii či Baskové ve Španělsku a počítalo se s jeho splynutím v germánském státě. Do Frankfurtu nad Mohanem byl svolán
sněm Německého spolku a pozvání obdržel i František Palacký,považovaný za nejvzdělanějšího z Čechů, ovládající 11 jazyků,
muž s téměř absolutní pamětí, evangelík, český zemský historiograf a jeden z vůdčích austroslavistů.Ten na velké štěstí pro
nás proslulým dopisem z 11. dubna 1848 pozvání odmítl.Obhájil právo českého národa na svébytnost a formuloval představu
o přebudování rakouské říše ve společenství rovnoprávných národů a náboženství. Jiný austroslavista – Karel Havlíček – ve svých
Pražských novinách 29. února 1848 otiskl zprávu o pařížských
událostech a změnách.Vyvolala i u nás nevídané „vlastenecké
hemžení“a první politickou schůzi v Čechách 11.března 1848 ve
Svatováclavských lázních. Zde si dovolím doslova ocitovat pana
Horu-Hořejše: „Do novodobého politického života vkročili Češi
krotce,rozpačitě, sametově.
– Pokračování v dalším čísle –
Karel Kácovský

§§§§§§§§§§§§§§§
P O D Ě KO VÁ N Í A O M LU VA
10. května jsme se rozloučili s paní Růženou Vyskočilovou.
Děkujeme všem, kteří se rozloučení zúčastnili
a zároveň se omlouváme těm, kteří se nemohli zúčastnit chybou pohřební služby,
která se za nepřistavený autobus všem omlouvá.
Rodina Volencova

10

