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Letiště a petice
V druhé polovině loňského roku se usta-
vila skupina, která vytvořila petiční 
výbor ve složení Stanislav Vlk, Jiří 
Motyčka, Stanislav Myšička a Václav 
Melša ml. Tento petiční výbor vytvořil 
petici pod názvem „Ne nadměrnému 
hluku z provozu armádního letiště  
21. základny taktického letectva  
v Čáslavi“. Pod tuto petici se do konce 
listopadu loňského roku podepsalo 
kolem 800 občanů z toho více jak 500  
z obcí Církvice a Jakuba. Tato petice 
byla před koncem roku 2014 zaslána 
ministerstvu obrany České republiky 
MgA. Martinu Stropnickému a na další 
instituce centrální správy. Odpověď  
od pana ministra byla ve smyslu, že sice 

chápe nepříjemnou hlukovou zátěž  
na obyvatele okolních obcí, avšak ze 
strany armády nebyl porušen žádný 
předpis vztahující se k provozu výše 
uvedeného vojenského letiště. Ještě 
chci říci, že při celé této komunikaci 
jsme zdůrazňovali, že nám v žádném 
případě nejde o normální letecký provoz 
pro výcvik pilotů pro armádní účely, ale 
že požadujeme omezení a ještě lépe 
úplné odstranění těch největších extré-
mů, které jsou způsobeny tzv. display 
piloty a ty, jak přiznává sama armáda, 
nejsou prvotně určeny pro vojenské 
účely, ale pro předváděcí akce na veřej-
nosti. Nicméně pan ministr pověřil 
pracovníka ministerstva, aby k jednání  

s petičním výborem a na základě 
průběžné komunikace se 15. června 
2015 konala pod záštitou starosty  
Čáslavi pana Jaromíra Strnada schůzka 
na MěÚ v Čáslavi za účasti představite-
lů ministerstva obrany, velení letiště 
Čáslav, petičního výboru a starostů 
okolních obcí. Jediným výsledkem 
tohoto jednání byl příslib ze strany 
armády, že v co nejkratší době provede 
znovu měření hluku z provozu vojen-
ského letiště Čáslav. Přestože výsledek 
naší téměř roční usilovné práce není 
nijak velký, tak nás to neodradí v další 
práci v této oblasti. 

Stanislav Vlk

POŠTA UZAVŘENA!
Oznamujeme Občanům, že pOšta v CíRkviCi bude 
ve dneCh 14.7.2015 - 15.7.2015 uzavřena.

PÁLENÍ
pomalu končí jaro a opět se ukázalo, že stále ještě někteří lidé nevědí, jak se chovat při pálení odpadu. Ne jednou se stalo,  
že část obce byla zahalena a utopena dýmem a zápachem, kdy se nedalo vyjít ven a ani otevřít okno. při spalování je  
v rámci ekologie a ohleduplnosti na okolní obyvatele třeba dbát určitých pravidel:
v	 pálí se pouze tráva, větve, listí a podobné přírodní odpady, které musí být co nejvíce proschlé, aby spalování 
 probíhalo rychle a s minimem kouře
v	 je třeba přihlížet na směr větru a brát ohled na činnosti v sousedních domech, aby nebyly 
 kouřem zatěžovány osoby v obydlených oblastech - v rámci dobrých sousedských 
 vztahů je na místě sousedy upozornit a případně se domluvit na termínu pálení
v	 spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov a porostů, 
 aby nemohlo dojít k rozšíření ohně
v	 spalování provádět pod dohledem dospělé osoby a po skončení ohniště 
 důkladně uhasit a popel bezpečně uložit.
Chovejme se ke svému okolí a životnímu prostředí zodpovědně. 
Vždyť to se přeci vyplatí, jde o zdraví nás všech. 
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OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům, že na stanovištích tříděného odpadu v Církvici u pošty,  
v Církvici za netřebským špejcharem (u čtyřdomků) a v jakubě u obchodu jsou 
umístěny popelnice na likvidaci použitých rostlinných olejů a tuků. Občané mohou 
přinášet  přepálené kuchyňské oleje v pet lahvích do sběrné nádoby-popelnice  
s otvorem pro vhoz pet lahve. Likvidací tímto způsobem můžete pomoci životnímu 
prostředí. zároveň, což je také důležité, zůstane ušetřena i kanalizace. Oleje a tuky, 
které se do kanalizace v současné době dostávají ve značném množství, je zanášejí  
a výrazně snižují jejich funkčnost.

V sobotu dne 30. 5. 2015 se konalo v zasedací místnosti obec-
ního úřadu přivítání nově narozených občánků v naší obci.  
Do naší obce starosta přivítal tyto nové občánky: Viktorii Bílou, 
Šimona Kutílka, Čeňka Slabihouda a Filipa Vávru. Všem  
rodičům popřál hodně zdraví a radosti z dětí a předal malý 
dárek. O kulturní program se tradičně postaraly děti ze ZŠ

PAsOVÁNÍ PrVňÁčků 
NA čTENÁŘE 
28. května se v místní knihovně uskutečnilo tradiční paso-
vání prvňáčků na čtenáře. Nejprve nám prvňáčci předvedli,  
jak se naučili číst, pak slíbili, jak se budou chovat ke knížkám  
a po pasování panem starostou dostali Pasovací listinu, zálož-
ku do knížky, knížku a průkazku do knihovny. 

VÍTÁNÍ ObčÁNků_
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V uplynulém čtvrt roce oslavili svá krásná životní jubilea: Růžičková Miluše, Klos Milan, Jebavá Marcela, Jebavý Antonín,  
Málková Miloslava, Cidlínská Hana, Faltysová Anna a Drozen Vladimír.  

SpOZ

SetKÁNÍ SeNiORŮ
Dne 23.5.2015 se uskutečnilo „Setkání seniorů“ v KD v Círk-
vici. Stalo se tak už po 9. Sešlo se nás cca 40. Pan starosta 
nás pěkně přivítal a popřál dobrou zábavu. O tu se nejdříve 
postaraly děti z MŠ, které nám předvedly krásné vystoupe-
ní. Připravily ho paní učitelky Roušalová a Dymáková, bylo 
krásné a moc nás potěšilo. Děti z hudebního kroužku nám 
předvedly, co už se naučily. Škoda, že se nekonalo vystoupení 
taneční školy. Škola se omluvila – měli soutěž. Neseděli jsme 
zde „na sucho“, bylo připraveno velice dobré pohoštění a „naše 

děvčata“ se vzorně starala, aby nám nic nechybělo. Hudba p. 
Kruliše nezklamala, pěkně hráli a bavili nás celé odpoledne. 
Moc se nám tam líbilo, jen jsme vzpomínali na ty, kteří už 
tu s námi nejsou. Ze setkání seniorů se stala hezká tradice a 
proto všichni, co jen trochu můžete, přijďte příště, ať nás je 
víc. Děkujeme obecnímu úřadu, že nám umožňuje se každý 
rok sejít a pobavit se. Díky.

Spokojení senioři

skOk DO PrÁZDNIN
Místní organizace ČSSD ve spolupráci s místní základní  
a mateřskou školou uspořádaly na sportovišti v sobotu dne  
20. 6. 2015 od 14:00 hod. dětský den, aneb SKOK DO PRÁZDNIN.  
I přes aprílové počasí se odpoledne vydařilo. Na děti čekalo  
8 stanovišť a po splnění všech disciplín jim byl odměnou malý 
balíček. Na posilnění dostaly párek v rohlíku a pitíčko a mohly  

se vrhnout na prohlídku hasičského auta a různých zbraní,  
s kterými přijeli vojáci z letiště Chotusice. Po menší dešťové 
spršce k nám na hřiště seskočili tři parašutisti a snad jen deset 
metrů nad hlavami několikrát přeletěla dvě letadla a vrtulník, 
který nám ukázal i pár akrobatických kousků. Největší radostí 
dětí bylo sbírání bonbonů vyhazovaných z letadla 
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NěCO MÁLO Z hIsTOrIE
Historie naší MŠ počíná těsně v poválečném období. Letos je 
to již 70 let, co byla 14. 9. 1945 založena mateřská škola, jako 
součást národní školy a pod jejím vedením zde v jedné třídě 
působila až do roku 1950. Na podzim tohoto roku došlo k její-
mu osamostatnění.  MŠ měla svoji ředitelku, kterou se 16. 11. 
1951 stala Marta Jozefy. MŠ však i nadále obývala nevyhovující 
prostory národní školy, docházelo sem až 34 dětí. V roce 1961  
se MŠ přestěhovala do vlastních prostor-třech menších místností 
v budově sousedící s národní školou a zde setrvala až do vybudo-
vání a otevření nové MŠ. Počínaje školním rokem 1964 - 65 byla 
dvoutřídkou se třemi učitelkami, od roku 1967 - 68 zde pracovaly 
čtyři pedagogické síly. K podstatné změně došlo v roce 1985, 
kdy byla dokončena výstavba nové mateřské školy. Slavnostní 
otevření a uvedení do provozu se konalo před 30 lety - 2. února 
1985. Od tohoto dne se MŠ nachází ve třech prostorných účelo-
vých pavilonech, obklopených zahradou.

sOUčAsNOsT
U příležitosti 70. výročí vzniku MŠ jsme uspořádali pro rodiče  
i veřejnost zahradní slavnost, kterou jsme spojili s oslavou svátku 
matek. Akce byla podpořena z Krajského úřadu z Fondu hejtma-
na částkou 20 000 Kč. Děti z obou tříd předvedly pásmo tanečků, 
písní a básní. Poté vystoupilo divadélko „Kůzle“ se svým hudeb-
ním pořadem. Nechybělo zde ani malování na obličej, zhotovení 
zvířátek z balónků, oblíbený skákací hrad a mnoho dalších.  
Po celou dobu trvání slavnosti bylo zdarma k dispozici občerstve-
ní v podobě sladkých i slaných zákusků, které napekly maminky 
a paní kuchařky, za což jim ještě jednou děkujeme. K dobrým 
zákuskům se podávala káva, pro děti zde byly džusy. Myslím si, 
že spokojenost byla jak na straně dospělých, tak i dětí a my jsme 
měli radost, že slavnost splnila naše očekávání. 

šKOLNÍ ZpRÁVY

ZpRÁVY Z NašÍ MateŘiNKY

Uzavíráme úspěšný školní rok. Máme radost ze všeho, co se 
nám podařilo a nebylo toho málo. Mezi nejoblíbenější akce 
patří školní výlet, na který se každoročně děti těší již mnoho 
dní dopředu. V letošním roce jsme se 2. června vypravili  
do východních Čech. Naším cílem se stala hvězdárna  
v Hradci Králové s nově otevřeným digitálním planetáriem. 
Před samotnou prohlídkou nás zaujaly interaktivní modely 
v hale planetária. Měli jsme tak možnost vyzkoušet si sílu 
zemětřesení, prohlédnout si model Země, porovnat velikosti 
jednotlivých planet naší soustavy nebo se seznámit se čtvrtým 
skupenstvím látek, kterým je plazma. V digitálním planetáriu 
jsme se usadili do pohodlných křesel a nechali se unášet vesmír-
ným prostorem. Podívali jsme se na všechny planety sluneční 
soustavy i na některé měsíce a dokonce i na orbitální stanici. 
Průvodkyně nám poutavě přiblížila hvězdnou oblohu s nejzná-
mějšími souhvězdími. Prohlídka pokračovala ve hvězdárně, 

kde nás zaujal obří dalekohled, s jehož pomocí jsme pozoro-
vali Slunce. Po svačině jsme si zpestřili výlet neplánovaným,  
ale napínavým fotbalovým utkáním, které proběhlo na hřišti 
vedle hvězdárny. Odtud jsme autobusem přejeli do Všestar. 
Zde jsme se už těšili na návštěvu pravěké vesnice. Se zauje-
tím jsme si vyzkoušeli, jak žili předchůdci člověka ve starší  
i mladší době kamenné. Proměnili jsme se v pravěké lovce, 
kteří si museli ulovit svou kořist, zpracovávat kůži pomocí 
pěstních klínů i rozdělávat oheň. Ve vesnici prvních zemědělců 
jsme si vyzkoušeli každodenní namáhavou práci při obdělá-
vání políčka či opracování dřeva. A dokonce jsme ochutnali  
i obilné placky pečené na ohništi. V archeoparku se nám líbilo 
tolik, že jsme zapomněli na čas. Domů jsme se vraceli unavení, 
ale plni hlubokých zážitků. 

Jana Závůrková 
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ZAhrADNÍ sLAVNOsT
Závěr letošního školního roku vyvrcholil Zahradní slavností.  
Na ní předvedli naši žáci, co si připravili se svými vyučujícími. 
Prvňáčci nadchli operkou o Budulínkovi, skřítkové ze druhého 
ročníku postavili hrad a třeťáci překvapili poněkud netradičním 
pojetím pohádky O perníkové chaloupce. Čtvrťáci a páťáci  
předvedli přítomným hru z historie naší obce O založení kostela 
svatého Jakuba. Bylo toho dost a podle nadšeného ohlasu přítom-
ných se vystoupení velmi líbilo. Pak si zájemci mohli zkusit  
na  několika stanovištích vytvořit různé drobnosti pro potěšení. 
Zároveň je významná i možnost využít setkání s těmi, se kterými 

jsme se dlouho neviděli. Posedět a v příjemné atmosféře s občer-
stvením připraveným rodiči žáků si popovídat. Všichni, kteří  
se podíleli na zdaru této akce, si zaslouží veliké poděkování. 
Vzdělání je důležité, ale možnost prezentovat své schopnosti, 
vzájemně komunikovat a spolupracovat je neméně významná.  
I k tomu se snažíme vést naše žáky a mnozí z Vás nám s tím 
pomáhají. Nyní přejeme našim žákům i vyučujícím nádherné 
prázdniny se spoustou úžasných zážitků, protože si to za své 
výkony zaslouží. A Vás všechny srdečně zveme na naše příští 
akce.

Mgr. Lenka Kvízová

sfUMATO V 1. rOčNÍkU
K napsání tohoto článku mě inspirovala mimo jiné také student-
ka pedagogické fakulty, která si do naší vesnické školy přišla  
pro podklady ke zkoušce. Když začala popisovat, jak je učí 
renomovaní profesoři tomu, jak se mají dítěti chyby v písance 
počítat podle vzorce, jak musí děti číst podle rytmu učitelky, 
která ťuká do stolu, tak na mě šly mrákoty.
Dovolte mi tedy popsat svoje zkušenosti s metodou Sfumato,  
se kterou mimochodem studenty již zmíněné vysoké školy nikdo 
blíže neseznamuje. S touto metodou jsem se poprvé setkala  
už před lety, ale nikdy jsem neměla možnost ji aplikovat v plném 
rozsahu. Absolvovala jsem několik školení včetně Letní školy  
a školení pro lektory a vrhla se s nadšením do učení.
Byla to pro mě radost. Konečně jsem učila metodou, která propo-
juje dramatickou, výtvarnou i hudební výchovu a nenásilnou 
hrou s písmenky učí děti plynulému a hlasitému čtecímu proje-
vu s porozuměním a prožitkem. Stala se ze mě dirigentka, která 
pomocí ukazovátka vedla svůj orchestr k plynulému přecházení 
z písmenka na písmenko, vše za dostatečného času na načtení 
dalšího písmenka, žádné čtení na rychlost, žádné upřednostňo-
vání rychlých čtenářů. Čtení je podle mého názoru především  
o bezchybně zvládnuté technice a o prožitku, nikoliv o rych-
losti. A samozřejmě nechybělo čtyřicet tři tematických týdnů, 
inspirovaných jednotlivými písmenky, abychom si s písmenem 
pohráli všemi smysly.
I příprava na psaní je v této metodice skvěle propracovaná. Děti 
začínaly uvolňováním ruky na velkém formátu papíru, žádné 
trefování do předem připravené předlohy, ale opravdu uvolňo-
vání výchozím pohybem z ramene a hlazením papíru hřbetem 
ruky. Propojili jsme počáteční uvolňovací cvičení s technikou 
Zatlač a povol, kdy děti stínovaly a vznikala tak nádherná 
umělecká díla. Pak jsme teprve přešli do Vstupenky do písanky,  
kde jsme trénovali nejprve tvary písmen, pak písmena, slova a věty.  
Až po zvládnutí, jsme přecházeli do Písanky úhledného psaní. 
Hlasitým čtením si děti vždy říkaly, co píšou. Vázané čtení  
skvěle podpořilo vázané psaní. Děti nyní nevynechávají písme-

na a bezchybně ovládají délku samohlásek, háčky, znaménka  
a jejich psaný projev je úhledný a krasopisný.
Takovou metodu jsem dlouho hledala. Její nespornou výhodou 
oproti ostatním je fakt, že mezi dětmi, které čtou a píšou pomocí 
metody Sfumato, nevznikají problémy se čtením, ani se psaním. 
Sama autorka metody Mária Navrátilová tvrdí, že dyslexie  
je stav, do kterého dítě uvádíme špatnou čtecí metodou.
Vím, že spousta učitelů a bohužel i profesorů na vysokých 
školách o metodě neví nebo jí nevěří, ale já tuto metodu musím 
rozšiřovat a propagovat dál i mezi Vás, rodiče, prarodiče, tety  
a studenty. Rodiče, kteří přemýšlíte, kam dát svého prvňáčka  
do školy, nehledejte školu podle prestiže, ale podle kantora, 
který Vaše dítě neuvede do problémů, třeba i nevědomky, 
nevhodnou metodou čtení a psaní. Mnohem jednodušší je potí-
žím předcházet než je napravovat. Prevencí vzniku dyslexie  
je podle mých zkušeností tato metoda.
Tím nejkrásnějším pocitem učitele je, když přijdou noví 
prvňáčci a během jednoho roku se naučí číst a psát a zodpo-
vědně přistupovat ke školní práci. Právě takový pocit hrdosti 
na „své“ děti prožívám právě teď. Přeju všem, nejen svým 
prvňáčkům, krásné prázdniny a nabytí nových sil na další  
školní rok.

L. Hrušková



CÍRKVICKÉ NOVINY

6

ANDErsENOVA NOC
V posledním březnovém týdnu se konala pod patronací místní 
knihovny již jedenáctá Andersenova noc k výročí narození 
známého pohádkáře. Děti se sešly v pátek 27. března  
v 17 hodin v sále kulturního domu, kde je přivítal Drdův čert 
Trepifajxl a jeho družka Plajznerka. V duchu pekelném, avšak 
pod heslem „Pekla se nebojíme, v pekle si hrajeme“ se odehrá-
vala celá noc plná her, dovádění a pohádek. Po příchodu si 
všichni připravili svá pekelná lože, i když čert prý nikdy nespí. 
A jelikož čerti neposedí ani chviličku, vyrazili jsme do prosto-
ru zahrady základní školy zasadit za pomoci pana starosty  
a některých rodičů pořádný čertovský pohádkovník. K jeho 
kořenům si všichni čertíci uložili svá tajná přání. Kdo ví,  
co všechno se jim splní... Při dovádění venku všem notně 
vytrávilo. Pekelné tousty připravené vyhlášenou kuchařkou 
Plajznerkou včetně buchet, které nám napekly čertí maminky  
a babičky, mizely pod rukama. Nasyceni a plni nových sil se 
čertíci pustili do soutěžení a plnění různých úkolů. Závěr večera 
patřil volné zábavě, kterou si děti dokázaly také pěkně užít. 
Nejvíce se ujala tradičně flaška. Potom už děti zalehly do svých 

spacáčků a usínaly plni nových zážitků. Ráno už děti čekala 
snídaně a následné vyhodnocení a předávání dárečků, pamět-
ních listů a „Čertovského zpravodaje“ letošní kouzelnou noc 
uzavřely. Ať už peklo bylo nebo nebylo, nám se v tom našem 
vymyšleném moc líbilo. 

sOUTěžE DěTÍ
Po zimní přípravě, kterou jsme absolvovali v jakubské 
sokolovně, se konal 12. dubna v rámci hry Plamen „Závod  
požárnické všestrannosti“. Pořadatelem pro letošní ročník bylo 
SDH Církvice. Závod se běžel v nám dobře známém prostředí  
a to v okolí ovčáreckého rybníka. Pro naše děti to byla opravdu 
velká výzva: neudělat si ostudu na domácí půdě. A oprav-
du nezklamaly. Drobné chybičky a zaváhání se našly, jako 
třeba střelba, špatně ošetřené zranění kolena, nebo nepřesná 
orientace mapy, ale to nám radost z dosaženého výsledku nezka-
zilo, protože ostatní úkoly byly splněny na jedničku. Starší  
vybojovali krásné třetí místo z devíti zúčastněných družstev. 
Před nimi se umístila pouze dvě družstva Uhlířských Janovic. 
Mladší se umístili na pěkném šestém místě, což v konkurenci 
patnácti družstev mladších hasičů je opravdu pěkný výsledek. 
Nutno ještě podotknout, že naše družstvo tvoří děti ve věku  
7 - 9 let a kategorie mladších zahrnuje děti do věku 12 let a to 
je dosti velký rozdíl. Takže gratulujeme. 

Dalším závodem dětí byl 10. května SOPTÍK - liga mladých 
hasičů. Los pořádajícího padl opět na nás, takže se závod  
uskutečnil na cvičišti SDH v Jakubě. Našim dětem se vedlo 
dobře, v požárním útoku si starší vybojovaly 4. místo z osmi, 
mladší 4. a 9. místo z patnácti celků.
Poslední kolo hry Plamen 2014 - 2015 se konalo 23. května  
ve Žlebech. Závodilo se v požárním útoku CTIF a v klasickém 
požárním útoku. Mladší si v první disciplíně nevedli špatně, 
celý útok až na závěrečný nástup provedli bezchybně, ale toto 
zaváhání je stálo několik trestných bodů, které se projevily  
v celkovém hodnocení. Klasický útok se jim povedl bez chyby, 
avšak s průměrným časem. Celkově se tedy umístili na 8. místě.
Starším se nepovedl první pokus útoku CTIF a při druhém 
se našly drobnosti, které byly ohodnoceny trestnými body. 
Požární útok i přes velkou snahu nedopadl tak, jak bychom si 
představovali. Celkově si starší hasiči odvezli 3. místo, i když 
se průběžně po celý ročník drželi na velice pěkném druhém 
místě. 

SDH cÍRKVice



CÍRKVICKÉ NOVINY

7

běh NA rOZhLEDNU VysOkÁ
V sobotu 25. dubna 2015 se před devátou hodinou ranní  
k rozhledně Vysoká sjeli hasiči a hasičky, aby na zahájení letošní 
soutěžní sezóny, zdolali jejích 144 schodů. Krásné jarní počasí 
nabízející dalekou viditelnost, přivítalo známé i neznámé tváře 
borců. Na závodníky opět čekaly 3 kategorie a test jednotlivce. 
Ten spočíval ve výběhu na rozhlednu zpestřený o poskytnutí 
první pomoci – nepřímá masáž srdce a nasazení krčního límce 
na cvičné „ andule“. Letos byla ještě nově vyhlášena katego-
rie žáků. Náš rekordman David Mrázek se výběhu nezúčastnil  
s prohlášením, že nechá prostor pro jiné borce. Umístění našich 
soutěžících:
Muži bez dýchací techniky:
5. místo - Dominik Holec / 8. místo - Bohumil Klečka /  
11. místo - Tomáš Lanc
Ženy: 
2. Nikola Jirsová / 3. Tereza Pozdníková / 4. Marcela Lancová 
(SDH Jakub)

V testu jednotlivce vybojoval Dominik Holec 2. místo. Akce  
se opět vydařila - díky pěknému počasí a organizačnímu týmu  
z SDH Nové Dvory. 

sDh CÍrkVICE MIsTrEM OkrEsU kUTNÁ hOrA V POžÁrNÍM sPOrTU 2015
Krchleby (okresní kolo):
Historický okamžik našeho sboru v požárním sportu v kategorii muži nastal dne 30. 5. 2015 na okresní soutěži v Krchlebech,  
kde jsme zvítězili a tím postoupili do krajského kola. Ženy obsadily nepopulární 4. místo.
Složení týmu: Hurt Miroslav, Sandholz Zdeněk, Procházka Martin, Holec Jan, Holec Dominik, Mrázek David, Krejčík Ondřej, 
Kopecký Lukáš, Pytloun Lukáš, Pluhař Petr a Tomáš Müller. Vedoucí týmu: Valenta Tomáš. Asistent: Procházka Jan.
Nymburk (krajské kolo):
O víkendu 13. -14. 6. 2015, zápolilo družstvo mužů na krajském kole v požárním sportu v Nymburce, kam se probojovalo poprvé  
ve své historii. Měřily se síly v disciplínách 100m s překážkami, štafeta 4 x 100 m a požární útok. Soutěž probíhala společně  
s družstvy profesionálních hasičů Středočeského kraje. Po dvou dnech v tropickém počasí jsme vybojovali 9. místo.  

2. rOčNÍk O PUTOVNÍ POhÁr
sTArOsTy VE sTOLNÍM TENIsU
žÁků
V pátek 5. 6. 2015 uspořádal Klub stolního tenisu STC 
2013 při TJ Církvice v sokolovně v Jakubě 2.ročník turnaje 
žáků O putovní pohár starosty. Vítězství obhájil a Putovní 
pohár starosty získal Petr Novák před Jaroslavem Laštovkou  
a Nicol Snížkovou. První tři obdrželi od STC 2013 poháry  
za 1. - 3. místo. Pohár Talent roku získala Nicol Snížková  
a Cenu o nejlepší zlepšení získala Taťána Laštovková. Všechny 
děti získaly diplomy za umístění a sladkosti. Klub stolního 
tenisu ST 2013 děkuje dětem, rodičům, příbuzným a trenérům 
za účast v tomto ročníku a těšíme se na ten další v roce 2016.



CÍRKVICKÉ NOVINY

8

círk vické noviny č t vr t letník  obce círk vice,  v ydává Obec círk vice,  te l . :  327 571 491.
Redakční  rada:  J i ř í  Volenec,  Stanis lav  Vlk ,  Mar ie  procházková,  Lenk a Kvízová,  Mar ie  Faltová. 

Obsahové zaměření  –  obecní  zpravodaj ,  iČO:  00236012,  evidenční  č ís lo  –  MK ČR e  1868.

pořadí tým Oz v vp pp p Skore body
1. štrampouch 24 24 0 0 0 114:19 72
2. Církvice 24 15 3 2 4 83:38 53
3. vrdy b 24 14 1 0 9 73:57 44
4. záboří n.L. 24 11 2 2 9 48:38 39
5. bratčice 24 11 1 3 9 72:60 38
6. Okřesaneč 24 10 3 2 9 74:68 38
7. zbýšov b 24 10 3 1 10 53:69 37
8. horní bučice 24 11 0 2 11 67:70 35
9. Chotusice b 24 10 1 2 11 56:61 34

10. potěhy 24 8 2 1 13 38:57 29

11. hostovlice 24 5 2 3 14 43:79 22

12. horušice 24 4 2 0 18 31:74 16

13. vlkaneč 24 3 0 2 19 20:82 11

Výsledková tabulka IV. třídy skupiny A

SK cÍRKVice
sTArŠÍ PŘÍPrAVkA
Radost nad jarním kolem měli nejen kluci, ale hlavně jejich trenér. Odehrálo se celkem 7 turnajů a 17 zápasů, z toho 11 výher,  
4 prohry a 2 remízy.  Do ročníku 2015/2016 je přihlášen tým starší přípravy. 

Jakubské posvícení
V sObOTU DNE 29. 8. 2015 sE UskUTEčNÍ 
jIž TrADIčNÍ jAkUbské POsVÍCENÍ NA NÁVsI 
V jAkUbě. NA AkCI jsTE VŠIChNI srDEčNě ZVÁNI.


