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Vážení spoluobčané,
dnes Vám napíši, které plánované akce jsme již započali,  
a které ještě v letošním roce budou realizované.
V Jakubě byla dokončena III. etapa chodníku podél silnice  
č. III/33818 směrem na náves a to včetně nového veřejného 
osvětlení. Oprava včetně osvětlení stála bezmála 600 tis. Kč  
a 500 tis. Kč jsme obdrželi krajskou dotaci.
Dále byly zahájeny práce na protipovodňovém opatření u jezu 
na Klejnarce, kde bude vybudován obtokový žlab a nové stavi-
dlo. Toto bude stát zhruba 6 mil. Kč a dotaci jsme obdrželi  
z Fondu hejtmana Ing. Miloše Petery. Spolu s touto stavební 
akcí bude provedena rekonstrukce lávky k Utopenci tak,  
aby splňovala požadavky Povodí Labe s.p. a MěÚ Kutná Hora, 
odboru životního prostředí.
V pondělí 4. července bude zahájena rekonstrukce místní 
komunikace „U Kovárny“ v Netřebi. Tato komunikace je  
ze všech místních komunikací v nejhorším stavu. Propojuje 
výstavbu čtyřdomků a rodinných domů směrem k autobuso-
vým zastávkám, na vlakovou zastávku a též do středu obce. 
Mnozí z Vás ani netuší, že v této části obce již bydlí 64  
u nás trvale přihlášených občanů. Letos budou dokončeny 
další 2 čtyřdomky, které jsou již obsazeny a tak zde přibude 
dalších cca 20 občanů. Proto jsem vůbec nepochopil a nejen 
já, postoj některých zastupitelů obce, kteří nesouhlasili  
s opravou této komunikace, přesto že ji máme řádně  
zahrnutou a odsouhlasenou v rozpočtu obce na letošní rok. 
Opravy místních komunikací každý rok dáváme do rozpočtu, 
a pokud se takto bude pokračovat dál, za 2 až 3 roky budou 
všechny opraveny, neboť už jich zbývá opravdu jen několik. 

Opravu bude provádět firma Silnice Čáslav - Holding, a.s.  
a po dokončení této komunikace začnou s budováním chodní-
ku k autobusové zastávce směrem na Karlov. Obě tyto 
stavební akce by měly být realizované v průběhu prázdnin.
Pro bezpečnost občanů z této lokality připravujeme projekt, 
kde chceme vybudovat chodník od státní silnice kolem  
fotbalového hřiště až na náves v Jakubě. Celý tento projekt si 
vzal na starost místostarosta pan Vlk a musí vše do podzimu 
připravit, neboť koncem roku se budou podávat žádosti  
o dotace a v příštím roce bychom chtěli tuto stavební akci 
realizovat.
Ještě bych chtěl sdělit krátkou informaci k opravě krajské 
komunikace vedoucí z Jakuba ke státní silnici. Již od roku 
2014 jsem psal dopisy na Krajskou správu a údržbu silnic,  
na Krajský úřad Středočeského kraje, o velmi špatném stavu 
této komunikace. Sjednával jsem si schůzky s náměstky,  
ředitelem KSÚS, ale i s úředníky na Krajském úřadě.  
Ale teprve letos se mi podařilo prosadit tuto komunikaci  
do plánu oprav a tak, až budete tento článek číst, bude tato 
komunikace s největší pravděpodobností již opravena. Jsem  
za to opravdu rád, neboť hluk, hlavně od nákladních automo-
bilů, byl pro občany podél této silnice velkou zátěží.
Na závěr mi vážení spoluobčané dovolte, abych Vám popřál 
hezké léto, pěknou a nerušenou dovolenou, ať už ji strávíte 
pouze s rodinou, anebo se svými přáteli. Přeji Vám, ať si 
odpočinete a načerpáte nové síly a chuť plnit pracovní úkoly, 
které máme všichni před sebou. 

Jiří Volenec, starosta
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SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 21. 5. 2016 se uskutečnilo v sále kulturního domu tradiční Setkání seniorů. Děti ze základní školy zahrály na hudební nástro-
je, předvedly obrázkovou písničku a zahrály pohádku. K poslechu a tanci zahrál pan Kruliš a nechybělo ani jeho houslové sólo. 
Další kulturní vložkou bylo country žen ze Žehušic.

ZNEČIŠTĚNÁ KLEJNARKA
Před nedávnem jsme byli upozorněni panem Melcrem, že do 
Klejnarky proniká velké množství neznámé látky, která znečis-
tila po dobu asi 4 hodin celý vodní tok. Tuto skutečnost jsme 
hned hlásili na Povodí Labe, životnímu prostředí Kutná Hora, 
Policii ČR a rybářskému svazu a zásahu se zúčastnil i hasičský 
sbor KH. Byly odebrány vzorky a odeslány na rozbor a Policie 
ČR zahájila trestní řízení na neznámého pachatele. V tuto chví-
li ještě žádné výsledky nemáme, ale pevně doufám, že viník 
bude vypátrán a potrestán, neboť je to bezohledný zásah  
do životního prostředí našeho okolí.

spoZ
V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea: Skřivánková Marie, Kovaříková Jaroslava, Süsserová Jaroslava,  
Kučera Vladimír, Málková Miloslava, Jandáková Danuše, Spurná Drahomíra, Faltysová Anna, Lietavcová Libuše a Žítková Marie.

Tak nám Lenka odchází do důchodu. 
Na konci školního roku skončila paní Lenka Kvízová ve funkci ředitelky Základní školy v Církvici. I já se chci připojit  
k poděkování za dlouholetou obětavou a úspěšnou práci pro její milovanou základní školu, ale také pro obec. Naše spoluprá-
ce začala již v minulém tisíciletí a jsem přesvědčen o tom, že byla velmi úspěšná. Přes rozdíly v některých názorech, které 
jsou naprosto normální a vyplývají z toho, že každý hájí trochu jiné zájmy, Lenka z pozice ředitelky základní školy hájí zájmy 
„jen“ školy a já jsem hájil z pozice starosty zájmy celé obce. Přesto jsme se vzájemně respektovali a jsem přesvědčen o tom,  
že i lidsky jsme měli k sobě velmi blízko. Rozhodující jsou ale vždycky výsledky a ty byly vynikající. Zřídil se pátý ročník, 
rekonstruovala se škola s moderním vybavením, ale hlavně jsou ve škole uplatňovány nejnovější pedagogické poznatky.  
O kvalitě školy svědčí několik skutečností: za prvé, oproti minulosti téměř žádné místní děti neodchází do jiných škol  
a za druhé, vysoké procento žáků pátého ročníku, kteří odcházejí do víceletých gymnázií, je dokladem nejen nadání žáků,  
ale i výborné pedagogické práce. Kromě vlastní pedagogické práce si velice vážím a oceňuji to, že celý pedagogický sbor  
pod vedením Lenky vedl děti ke sportu, úctě ke starším lidem, lásce k místu kde žijí, což dnes není žádná samozřejmost.  
Ještě jednou ti milá Lenko, děkuji za téměř vzornou a úspěšnou spolupráci a přeji ti, aby i nadále ti vydržel elán, kterým jsi 
oplývala a samozřejmě k tomu pevné zdraví.
A co na závěr? Aby ve všem dobrém a pozitivním pokračovala i nová ředitelka Lída Hrušková k čemuž ji přeji mnoho elánu, 
vytrvalosti a trpělivosti.

Stanislav Vlk, místostarosta

Upozorňujeme občany, že je zakázáno odkládat a přehazovat jakýkoliv odpad před sběrný dvůr  
či za jeho oplocení. Sběrný dvůr je s výjimkou ledna až března, kdy je provoz omezen, otevřen každou 
sobotu od 8:00 do 11:00 hodin. V týdnu je možné požádat o zpřístupnění kontejnerů na OÚ. Udržujte 
prosím pořádek i na veřejných prostranstvích, ne jenom na vlastních pozemcích. ! !
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V pátek 27. 5. 2016 se v knihovně konalo pasování prvňáčků 
na čtenáře. Děti nejprve společně přečetly příběh ze slabikáře, 
ve kterém nás všechny přítomné vzali k moři. Jelikož nás 
přesvědčily, že umí číst všechna písmenka, musely ještě složit 
slib čtenáře a mohly přijít k panu starostovi, který je slavnostně 
pasoval na čtenáře. To vše stvrdily svým podpisem na perga-
men a na památku dostaly knížku, záložku do knížky, pasovací 
listinu a čtenářský průkaz.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
NA ČTENÁŘE

ANDERSENOVA NOC

DĚTSKÝ DEN
Místní organizace ČSSD ve spolupráci s místní základní  
a mateřskou školou uspořádala v sobotu dne 28. 5. 2016  
na sportovišti „Dětský den“. Děti si proběhly opičí dráhu  
a odměnou jim byl balíček sladkostí, létající talíř, párek  
v rohlíku a točená malinovka. Hasiči z letiště přijeli dětem 
ukázat hasičské auto a dravce. Bohužel nám dětský den před-
časně ukončila bouřka a déšť, tak se na parašutisty a letadla 
budeme těšit příští rok.

Letošní Andersenovu noc jsme prožili v duchu pohádky  
Zdeňka Svěráka Lotrando a Zubejda. V jakubské sokolovně  
se 1. dubna sešlo celkem 28 loupežníků a princezen Solimán-
ských. Hned na začátku jsme se rozdělili do čtyř družstev  
a byl nám přidělen vlastní kouč. Vyslechli jsme krátké vyprá-
vění o výše jmenované pohádce a také o autorovi, který letos 
oslavil své osmdesátiny. Pak už jsme vyrazili ven, abychom  
za pomoci pana starosty zasadili již osmý pohádkový strom, 

tentokráte v prostorách za kostelem, směrem ke dvojdomkům. 
A protože se docela vyčasilo, před sokolovnou jsme si ještě 
trochu zadováděli. Pak už přišlo na řadu plnění úkolů. 
Abychom se dostali k princezně, museli jsme porazit čtyři 
statné stromy, které nám vadily v cestě. Takže každé družstvo, 
stejně jako drvoštěp s Lotrandem v pohádce, si muselo poradit 
za pomocí ruční pily s pořádným polenem.

27. SRPNA
JAKUbSKé POSVÍCENÍ

1. ZÁŘÍ
SLAVNOSTNÍ ZAhÁJENÍ 
ŠKOLNÍhO ROKU

P O Z V Á N K A 
NA PŘIPRAVOVANé AKCE 
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ZpRáVY Z naŠí MaTeŘInKY
NĚCO PRO ZASmÁNÍ Z VÝLETU, 
ANEb UČITELKy TO NEmAJÍ VžDy LEhKé.
Máme tu červen, poslední měsíc školního roku, ale taky měsíc 
výletů. Děti se na výlet vždy těší, vždyť už jenom jízda autobu-
sem je pro ně v dnešní době zážitek.“Hurá,“ozvalo se sborově, 
když jsme dětem oznámily, že se pojede na výlet. Kdy už to 
bude, za kolik dní byly otázky, které jsme dostávali až do výle-
tu každý den. Protože nám vedení zámku Kačina nabídlo 
program pro děti, spojili jsme to s prohlídkou malé ZOO  
v Habrkovicích a výlet byl jasný. Konečně nastal ten očekáva-
ný den a odjezd byl naplánován na osmou hodinu. Když už 
jsme seděli všichni v autobuse, zjistili jsme, že nám chybí dvě 
holčičky, jedna ze třídy „Myšek“ a druhá ze třídy „Koťátek“. 
Co teď? Čekat nemůžeme, ještě, že jsou mobilní telefony  
a nejedeme daleko. A tak nám holčičky maminky dopravily  
– jednu do Habrkovic a druhou až na Kačinu.
V Habrkovicích si děti prohlédly tygry, hrocha, dikobraze, 
poníky a malá prasátka. Majitel, který nás provázel, si připravil 
pro děti i krátké povídání. Už když jsme nasedali do autobusu, 
začínalo trochu poprchávat, ale protože u nás moc neprší, říka-
li jsme si: „To budou jen přeháňky“. Ovšem když jsme přijeli 
na Kačinu, lilo už jako z konve. To nevadí, říkali jsme si, 
nasvačíme se v autobuse a třeba mezitím přestane. Když se děti 
najedly a napily, pochopitelně se jim chtělo na záchod, a proto-
že déšť nejenže neustával, ale naopak sílil, vyndali jsme  
z batůžku pláštěnky a děti do nich oblékli. Vyrazili jsme na 
záchod a tu jsme si všimli, že jedna holčička jde v bačkůrkách, 
měla delší kalhoty a tak jsme si toho hned nevšimli. Na otázku 
proč si nevzala boty, odpověděla, že se jí nechtělo. V tom jsme 
si všichni vzpomněli na známou hlášku z filmu „S Tebou mě 
baví svět“. „Haló, haló Dášenka jde v bačkůrkách“. A tak paní  

Bláhová ji skoro celou cestu nosila, aby nenastydla. Na zácho-
dě jsme museli pláštěnky sundat, dětem překážely a potom 
zase pracně nandat. Navíc některé malé děti si pláštěnku ani 
nepoznaly.
Děti byly najedené, napité, vyčůrané a tak hurá do Zámeckého 
divadla na pohádku. Přece nenecháme děti sedět v mokrých 
pláštěnkách, a tak jsme dětem pláštěnky zase sundali, a protože 
je nebylo kam pověsit, všechny pláštěnky se daly na jednu 
hromadu. To už jsme se smáli (i když to bylo spíše k pláči), 
když jsme si uvědomili, že za chvíli budeme zase dětem pláš-
těnky oblékat a vyvolávat, koho je která pláštěnka. Pláštěnky 
byly oblečené a mohli jsme vyrazit do dalšího zámeckého kříd-
la, kde na děti čekala také pohádka, ale v úplně jiném podání. 
Vypravěč spolu s dětmi tvořil příběh, a přitom oblékal děti  
do kostýmů pohádkových postav. Když se zeptal, zda by neby-
lo lepší pláštěnky dětem sundat, už sborově jsme křikli, že ne. 
Ostatně kostýmy byly tak velké, že by se do nich vešly děti 
dvakrát. Když oblékal postavu Honzy a nasazoval mu čepici, 
ozvalo se do děje pohádky žalostné až plačtivé:“ já nemám 
kšiltovku“. Ale máš, odpověděli jsme, čepice jsme nechali  
v autobuse, aby Vám pod pláštěnkou nepřekážely. Chlapec se 
uklidnil a pohádka mohla pokračovat. Potom si děti mohly 
ještě prohlédnout krásné loutky a projít malým peklíčkem. Pak 
už nás čekala jen cesta zpátky do školky a těch 10 minut děti 
už v pláštěnkách vydržely. Možná mi nebudete věřit, ale byly 
jsme rády, že jsme ve školce. Dětem se výlet líbil, počasí jim 
nevadilo a to je to, co jsme si přáli.
Teď už nás čeká jen rozloučení s předškoláky a toužebně 
očekávané prázdniny. Za celou mateřinku přejeme všem dětem 
i rodičům příjemný odpočinek, sobě načerpání nových sil  
a v září se na Vás opět těšíme.

Alena Kostincová

A protože nás řezání dosti vyčerpalo, přesunuli jsme se do 
sokolovny a doplnili síly párkem v rohlíku a ovocem. Potom 
následovaly další úkoly. Naši paměť prověřila hra s básnička-
mi. Najít říkanky rozmístěné po celé tělocvičně a zapamatovat 
si je nebylo vůbec jednoduché. Další, již tradiční zkouškou 
pozornosti a spolupráce byla Kimova hra. Tentokrát se pod 
šátkem ukrývalo šestnáct předmětů z domácnosti. Nakonec, 
když jsme se dostali k princezně, ji bylo potřeba rozveselit,  
a tak každé družstvo pro princeznu připravilo krátkou, avšak 
dosti popletenou pohádku, u kterých jsme se bavili všichni.  
Po dalším malém občerstvení jsme si na památku dozdobili 
dle vlastní fantazie hrnečky, které byly natřeny tabulovou 

barvou. Jelikož byl celý program vyčerpán a také pokročilá 
doba, přišlo na řadu připravování pelíšků. Někdo si zalezl 
hned a pokoušel se usnout, někdo se účastnil ještě společných 
her a někdo se zabavil podle svého. V půlnoci nám vedoucí 
zhasli, ale i tak jsme si ještě mezi sebou povídali. Brzy však 
celá noclehárna utichla. 
Ráno nás čekala snídaně, o kterou se nám postaraly naše 
maminky a babičky, které nám napekly různé dobroty. Pak už 
jenom zbývalo vyhodnocení soutěží, předání odměn a cesta 
domů. Jaká pak dobrodružství na nás asi budou čekat příští 
rok?
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ŠKolní ZpRáVY
Do posledního čtvrtletí jsme vstoupili s maximálním úsilím 
dokončit a zvládnout předepsané učivo, případně něco navíc. 
To jsme ale prokládali různými exkurzemi, soutěžemi, 
vystoupeními či školním výletem. Ten se nám obzvlášť vyda-
řil. Vydali jsme se do Kamenice nad Lipou, kde nás přivítaly 
bytosti pohádkové říše Fábula. Nejprve jsme si poslechli 
pohádku, prohlédli si spoustu komnat s různými herními 
prvky (hlavolamy, obří společenské hry…). Pak nás královna 
uvedla do podzemní říše, kde na nás čekala čarodějnice, čert  
i kouzelník. Cestou jsme plnili úkoly a řešili tajenku. Komu se 
to povedlo, našel ukrytý poklad. Venku jsme proběhli bludiš-
těm, zastříleli si z kuše, prohlédli si mini ZOO a pak jsme si 
mohli zadovádět na krásně vybaveném dětském hřišti.  Měli 
jsme to vypočítané, protože jen jsme vyrazili domů, spustil se 
liják, který nás provázel skoro celou cestu. Úspěšně jsme se 
zúčastnili i Žehušického poháru v atletice. Lukáš Kubín vybo-
joval zlatou medaili ve skoku dalekém a stříbrnou v běhu  
na 500 metrů. Bronzovou získal Michal Vocl. Ve skoku dale-
kém získala stříbro i Anetka Černá. Štafeta ve složení Zdeněk 
Holub, Matyáš Grulich, Aneta Černá a Matěj Morawski 
doběhla na druhém místě. 
Našim seniorům se zase velmi líbil program, který jsme jim 
předvedli na setkání v kulturním domě. Zasloužili se o něj 
žáci, kteří se učí na dechové hudební nástroje.
Vyvrcholením pro všechny byla ale Zahradní slavnost. Každý 
ročník s velkým úsilím připravoval své vystoupení. Po vyhod-
nocení prostorových možností jsme přesunuli hlavní program 
za školu. Bylo to velmi prozřetelné, protože množství diváků, 
kteří se přišli na nás podívat, by se ani jinam nevešlo.
Program zahájili prvňáčci, kteří předvedli roztomilé indiány 
na válečné stezce. Následovali druháci, kteří veršovaně zhod-
notili své učení a doplnili úžasným tancem i se svou paní 
učitelkou a asistentkou. Třeťáci zase ztvárnili zamilované 
broučky. Bez pohádky by to nebylo ono, takže jsme se mohli 
lehce bát při Čertovské pohádce, kterou bezvadně zahráli 
čtvrťáci. Pak přišlo vyvrcholení programu. Naposled jako žáci 
naší školy nastoupili páťáci. Naprosto skvěle předvedli tanec  
„Bruno Mars  a jeho žhavá  parta“, který  jim vymyslela  
a nacvičila s nimi Jitka Kavková,  a odrapovali si svou osobní 
i třídní charakteristiku. Pak ale následovalo neuvěřitelné 
překvapení.  Pro svou třídní učitelku a zároveň ředitelku 
školy, která se s nimi loučí, zazpívali vlastní píseň s poděko-
váním za vše, co pro ně udělala. Rozplakali tak velkou část 
přítomných. Na rozloučenou pak dostali trika s názvem školy 
a svým jménem. S paní ředitelkou Lenkou Kvízovou se přišel 

rozloučit i pan starosta Jiří Volenec, který jí poděkoval  
za dlouholetou činnost a předal Čestné uznání od obce a knihu 
s věnováním. Následovaly tvořivé dílničky a výborné pohoš-
tění. Naše myšlenka ukázat, co naši žáci dovedou, pobavit 
přítomné a dát jim možnost posedět, popovídat si v příjemné 
atmosféře byla splněna. Svědčí o tom i mnoho pochvalných 
slov. 
Hned následující týden se uskutečnil pobyt ve stanové základ-
ně v Chedrbí, na který se všichni vždy těší. Závěr roku bývá 
tradičně hektický, takže nás čekají ještě další akce a vydech-
neme si až 30.6., když rozdáme vysvědčení.
Ale ani během prázdnin nebude ve škole klid. Proběhnou 
opravy podlah ve třídách, což bude dost náročné na přípravu  
i následný úklid. Na závěr přejeme všem našim žákům, vyuču-
jícím i nové paní ředitelce Mgr. Ludmile Hruškové krásné  
a klidné prázdniny, ať mohou načerpat plno potřebných sil.
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NA ROZLOUČENOU
Vážení a milí čtenáři. Letos uplynulo neuvěřitelných 30 let, 
kdy jsem nastoupila do této školy zprvu jako učitelka, pozdě-
ji jako ředitelka. Po celou tuto dobu jsem se snažila předat 
co nejvíce vědomostí svým žákům a vést tuto školu tak,  
aby obstála v silné konkurenci. Zpočátku jsem mohla čerpat 
zkušenosti od svých starších kolegyň a navázat na jejich 
dobrou práci. Následně pak předávat své zkušenosti mlad-
ším kolegyním. Jsem skutečně moc ráda, že se tu sešel tak 
kvalitní kolektiv vyučujících, který se nebojí využívat nové a 
efektivní metody výuky. Dokáže pracovat s dětmi, které mají 
různé problémy nebo přednosti a nemusí čekat na nařízenou 
a obávanou „inkluzi“, tedy začlenění takovýchto žáků mezi 
ostatní. Vyučující dokážou spolupracovat na tom,  aby výsled-
ky žáků byly co nejlepší. Dávají jim tak spolehlivé základy, 
na kterých mohou bez problémů dále stavět, což je nejlepší 
průprava pro život. Naše práce ale není jen ve výuce. Stejně  
důležitá je i výchova a rozvíjení těch nejlepších schopností,  

které děti mají. Proto nabízíme i široké spektrum dalších činnos-
tí. Pokud sleduji současný stav, naše škola se dostala na úroveň, 
kterou ji závidí mnohé jiné školy. Tyto úspěchy však stojí také  
na zásadní, dlouhodobé a vstřícné podpoře obecního úřadu,  
bez které bychom jich těžko dosáhli. To zároveň souvisí  
i s úzkou a úspěšnou spoluprací s MŠ a ostatními složkami 
v obci. Chtěla bych také poděkovat rodičům, kteří se zapoju-
jí do školních aktivit. Bez jejich podpory by to pro nás bylo 
mnohem složitější. Věřím, že naše škola bude v tomto trendu 
dále pokračovat i za mé nástupkyně Lídy Hruškové. Jí i všem 
pracovnicím školy tímto přeji hodně a hodně dalších úspěchů. 
Myslím, že za 40 let ve školství jsem dala základy znalostí 
značné řadě žáčků a mám vždy velkou radost z toho, když 
se úspěšně postaví do života a daří se jim dobře. To, že jsem  
k tomu mohla přispět, je tím největším oceněním mojí práce. 

Vaše Lenka Kvízová

sDH CíRKVICe

Okresní sdružení hasičů pořádalo dne 16. 4. 2016 již tradič-
ní běh na rozhlednu Vysoká. Cílem soutěže je vystoupat  
na vrchol rozhledny v nejkratším čase v předepsané výstroji  
a výzbroji podle kategorie. Ani deštivé počasí nebránilo hojné 
účasti dobrovolných hasičů, aby poměřili síly ve výstupu  
144 schodů v co nejkratším čase. Mnozí závodníci „vybíra-
li kluzké zatáčky“ na schodech jen stěží. Každým rokem se 
síly závodníků zlepšují a konkurence je velká. Může se zdát,  
že umístění je dost vysoké, ale časy jsou hodně podobné a také 
záleží na počtu účastníků. Všichni soutěžící ze sebe vydávají 
maximum a jejich výkony jsou obdivuhodné.

Za SDH Církvice:

kaTegorie muži bez dýchací Techniky:    
 1. místo - David Mrázek 32,48
 5. místo - Dominik Holec 33,58
 11. místo - Bohumil Klečka 36,73
 16. místo - Tomáš Lanc 39,68
 20. místo - Jan Holec 44,26

kaTegorie ženy bez dýchací Techniky: 
 4. místo - Nikola Jirsová 47,90 

se letos běžel 9. dubna v části Kutné Hory Na Bylance. 
Zázemí jsme měli na stadionu Olympia, odkud jsme se 
postupně přesouvali na start. Účast našich závodníků byla 
ovlivněna velkou mírou nemocnosti dětí, což se projevilo hlav-
ně na výsledcích. První se na trať se šesti stanovišti (střelba, 
topografie, uzlování, první pomoc, požární ochrana a překo-
nání překážky) vydala pětičlenná hlídka starších hasičů. Těm 
závod vyloženě nevyšel, nahrazovali se tři závodníci, a tak 
skončili na 9. místě. Potom se vydali na trať mladší hasiči. Ti 
si zaběhli svůj standard a se 7. místem ze 14 jsme byli spokoje-

ni. Přípravka měla letos v braňáku premiéru. Našlápnuto jsme 
měli na přední pozice, ale bohužel z důvodu již zmíněné vyso-
ké nemocnosti zůstalo jedno místo hlídky neobsazené, takže 
družstvo sbíralo za nesplnění kompletních úkolů trestné body. 
Čas jsme však měli bezpečně nejlepší, takže to nám polepši-
lo a brali jsme pěkné 4. místo. Všem dětem chci poděkovat 
za statečnost, protože počasí a hlavně terén byl opravdu děsi-
vý. Pršelo, foukal studený vítr a trať byla dosti blátivá, místy 
kamenitá a kluzká. Doufáme, že na další závody bude ve všech 
směrech lépe. 

POmĚŘENÍ SIL V bĚhU NA ROZhLEDNU VySOKÁ

ZÁVOD POžÁRNICKé VŠESTRANNOSTI 



CÍRKVICKÉ NOVINY

7

Na neděli 15. května připravilo vedení 
OSH Kutná Hora závod v běhu na 60  
a 100 m s překážkami. Pro dorost  
(100 m) to byla možnost se kvalifikovat 
na krajskou soutěž do Kladna, pro děti 
součást Hry Plamen. 
Za starší hasiče byli nominováni: Karel 
Klečka, Honza Budínek, Dan Švajcr, 
Pavel Pikhart a Andrejka Ptáčková. 
Nejlépe si vedl Karel Klečka s výkonem 
14,86 s, který si tímto časem zajistil 
výborné 2. místo. Ostatní chlapci se 
umístili na 10., 15. a 16. místě. V děvča-
tech se Andrejka Ptáčková s časem 
20,67 s probojovala na 9. místo. V mlad-
ších a v přípravce jsme měli také své 
favority. Eliška Hrušková se nezalekla 
ani starších závodnic a časem 22,58 s si 
zajistila krásné 2. místo. Matěj Budínek 
si s časem 24,03 s vybojoval 14. místo  
ze 37. závodníků. Kategorie přípravky 
byl nejvíce obsazený závod (53 účastní-
ků). Míra Zahradník dal do závodu 
všechno a tak si právem vybojoval stří-
brnou medaili. Bohužel, Štěpánce 
Hruškové 3. místo v hodnocení uteklo  

o 5 setinek sekundy, takže se radovala  
z nepopulární medaile bramborové.  
I třetí naše závodnice Pavla Junová se 
umístila velice pěkně, za svůj výkon 
brala 7. místo. 
Někteří naši starší hasiči se zúčastnili  
i bojů v kategorii dorostu. Karel Klečka 
si v mladším dorostu zaběhl opět pro 
krásné druhé místo. Dan Švajcr, který 
nemá se závody tohoto druhu ještě žádné 
zkušenosti, se probojoval ve středním 
dorostu na pěkné třetí místo. Velice dobře 
si vedl také Dominik Holec v kategorii 
starší dorost. Ten získal stříbrnou 
medaili v běhu na 100 m s překážkami  
a hlavně, zlato ve dvojboji. Na kraj se též 
nominovala za starší dorostenky Nikola 
Jirsová a celé družstvo dorostu,  
které okresní soutěž v Kutné Hoře 
vyhrálo.  
Celou soutěž provázelo velmi proměnli-
vé počasí s dešťovými přeháňkami. 
Perfektně připravená trať na kutnohor-
ském stadionu Olympia s tartanovým 
povrchem nám i přesto poskytla kvalitní 
podmínky pro závod. 

V neděli 22. května proběhlo v Kutné 
Hoře na stadionu Olympia poslední kolo 
hry Plamen a zároveň první kolo ligy 
Soptík 2016. Bohužel, jsme z důvodu 
dlouhodobé nemocnosti dětí, nezvládli 
natrénovat požární útok CTIF a tak jsme 
tuto disciplínu museli vynechat. Králov-
skou disciplínu, požární útok, jsme 
zvládli celkem slušně. Nejlépe se dařilo 
přípravce. Svůj útok zaběhli v čase 
28,81 s. a nechali za sebou i favorita 
ročníku Uhlířské Janovice, který si 
vysloužil neplatný pokus a tím nám 
nedobrovolně přenechal 1. místo. Děti, 
rodiče i my vedoucí jsme měli velikou 
radost. V kategorii mladších opět soutě-
žil velký počet družstev a nám se 
podařilo nechat za sebou 6 družstev. 
Odvezli jsme si tedy 10. místo. Starší,  
i přes určité nezdary během roku, si 
dnes své postavení 3. nejlepším časem  
v požárním útoku přece jenom vylepšili, 
takže brali bramborové medaile. Počasí 
se vydařilo a opět jsme si užili hezký 
den.
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sDH JaKub

Tak jako každoročně se náš sbor připravoval pilně na okrsko-
vou soutěž, která se konala 4. 6. 2016 na cvičišti v Jakubě.  
I přes počáteční technické problémy, kdy nám ze zdravotních  
a osobních důvodů odřekly účast na trénincích a následně  
i na soutěži 4 členky družstva žen, se nám podařilo obsadit 
kompletní družstvo žen i mužů. Bylo jasné, že při účasti tolika 
nováčků nebude snadné se vyrovnat soupeřům s mnohaletými 
zkušenostmi, ale jak říkám, není důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se. Pořádání této akce letos připadlo na náš sbor - SDH Jakub. 
Bylo nutné zajistit veškeré zázemí, občerstvení pro soutěžící  
i diváky a po soutěži bylo naplánované i posezení s hudbou. 

Akce se zúčastnilo celkem 10 družstev, 4 družstva žen  
a 6 družstev mužů. Nezúčastnila se družstva Malína a Chotu-
sic. Soutěž se vydařila, počasí nám přálo až do samého konce 
a následná večerní zábava pokračovala až do brzkých ranních 
hodin. Myslím si, že se vše povedlo, minimálně alespoň tak, 
jak jsme očekávali. 
Tímto bych chtěl věnovat velký dík všem, kdo se podíleli  
na pořádání a zajištění akce. V neposlední řadě patří poděková-
ní za skvělou spolupráci a finanční přispění i Obecnímu úřadu  
a panu starostovi Jiřímu Volencovi.

Milan Sova

OKRSKOVÁ SOUTĚž

POřADí DRUŽSTEV   
muži     
1. Církvice „A“ 
2. Nové Dvory 
3. Církvice „B“ 
4. Hlízov  
5. Třebešice
6. Jakub

ženy  
1. Církvice „A“
2. Církvice „B“
3. Hlízov
4. Jakub
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TJ CíRKVICe
LETNÍ VÁbENÍ PO 8.!
Letošní Vábení v modrém se opět vydařilo. Počasí bylo tento-
krát na naší straně. Při 100% výkonu na place jsme si užívaly 
paprsků slunce plnými doušky. Famózní lektorky jako vždy 
nezklamaly a chlapci z cateringu jakbysmet. Servis po všech 
stránkách luxusní. Na otázku mého muže:“Miško, jsi ze zítřku 
nervozní?“ jsem odpověděla: „Ne, proč? Je jedno kdy a kde, 
ale nejdůležitější je S KÝM!!!“ A o tom celá tato naše akce  

vlastně je! Takže velké díky mým „cvičkám“, naším mužům  
a dětem, kteří s námi přišli strávit skvělý den plný pohybu, 
zážitků a dobrého jídla a pití. A velké díky také všem,  
kteří nám každý rok poskytnou prostory Sokolovny i asfalťáku 
v ďolíčku. No a nezbývá než dodat:“ Za rok na Ydykseb,  
přátelé!!!“ Těším se na vás a díky za vše. 

Vaše Míša

VOLEJbAL
Oddíl volejbalu se účastní již několik let dvou „neoficiálních 
soutěží“. V kategorii žen se hraje systémem nedělních turnajů. 
Soutěž vznikla z bývalé okresní soutěže a byla přizvána  
družstva i z okolních okresů. Celkem hraje 7 týmů a ženy  

z TJ Církvice se v ročníku 2015-2016 umístily na 3. místě. 
Svoji soutěž také hrají za Církvici veteráni. Družstvo Jezevců 
se již dlouhé roky účastní turnajů 40+. Závěrečný turnaj  
se konal, jak již je pravidlem, na hřišti v Jakubě 21. 5. 2016.

mÍČOVé hRy
Kroužek Míčových her ukončil rozlučkovými turnaji svoji  
2. sezónu. Nejdříve jsme pozvali na přátelské utkání děti  
ze ZŠ Nové Dvory. 6. 6. 2016 se od 17 hodin zaplnilo antukové 
hřiště a okolní prostranství dětmi a začalo se hrát. Protože děti 
potřebují soutěžit, zvolil se turnajový systém a celé klání  
ukončila dvě samostatná finále. Ve finále menších dětí zvítězilo 
družstvo z TJ Církvice, ve finále starších dětí zvítězilo druž-
stvo Nových Dvorů. Potěšilo nás velké množství přihlížejících 
a fandících diváků. Finále si budou děti dlouho pamatovat  
a fandění muselo být slyšet na dálku. Před ukončením sezóny 
nás ještě čekalo zpestření na rozlučkových turnajích, kam  

pozvala trenérka rodiče dětí, aby si s dětmi zahráli. První turnaj 
starších dětí byl odehrán 15. 6. 2016,kde už všichni hráli podle 
pravidel volejbalu. Bylo to super. Druhý turnaj mladších dětí 
se uskutečnil 22. 6. 2016. Děti si zahrály s rodiči žlutou varian-
tu minivolejbalu, kde se míč pouze přehazuje, což pro rodiče 
neměl být takový problém. Sešlo se 14 smíšených týmů  
a všichni se zapojili do boje o vítězství v turnaji. Za odpoledne 
se odehrálo celkem 37 vzájemných zápasů a posledním finálo-
vým zápasem byla sezóna zakončena. Teď už nás čeká naše  
1. letní soustředění. Tak nám držte pěsti, ať se podaří.

Mirka Malimánková
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POSLEDNÍ AKCE SEZONy 2015 - 2016
V první polovině dubna jsme se zúčastnili Regionálních 
přeborů staršího a mladšího žactva konaného ve Zruči  
nad Sázavou. Do tohoto města vyrazilo 7 dětí. Libor Hehl, 
Aneta Černá, Jakub Líska, Matěj Budínek, Tereza Uhrová  
se zúčastnili obou kategorií. Jan Budínek s Jardou Laštovkou 
se účastnily pouze soutěží staršího žactva. Začínalo se katego-
rií staršího žactva, kde mě překvapila hojná účast regionálního 
potěru, 24 chlapců a 12 dívek ze 7 oddílů. Pro srovnání  
na oblastních přeborech této kategorie byla účast dosti podob-
ná. Ze špičky regionu chyběl pouze Leon Kolman z Kutné 
Hory. Začalo se skupinami jednotlivců, ze kterých postoupily 
první dva do vyřazovacích bojů o titul přeborníka. Soutěž  
pro nás dopadla neúspěšně, ani jeden nedokázal projít úspěšně 
skupinou k postupu do dalších bojů. Ve čtyřhrách se nám 
povedlo vyhrát pár setů, ale celý zápas ne. Zatím jsme se čtyř-
hrám v tréninku moc nevěnovali a pro některé to byla úplná 
novinka. Musím ovšem podotknout, že všichni jsou věkově  

mladšími žáky, a tak prohra s lepšími a staršími mě tolik 
nemrzí, pokud se na hru dá koukat. To samé se opakovalo  
v soutěži mladšího žactva, které se účastnilo 13 chlapců  
a 10 dívek. Bohužel i výsledek byl podobný, co se týká soutěže 
jednotlivců. Nakonec mě potěšila alespoň soutěž čtyřher,  
kde duo A. Černá, T. Uhrová vyválčilo bronzovou medaili. 
Posledním turnajem letošní sezóny byl turnaj nadějí stolního 
tenisu ve Zruči, kterého jsme se zúčastnili na pozvání domá-
cího oddílu společně se žáky Sokola Zbraslavice. Celý turnaj 
byl rozdělen na dvě kategorie - starší (min. jeden rok tréninku) 
-  9 účastníků a mladší (začátečníci) - 5 účastníků. Do finálo-
vých bojů jsme sice nezasáhli, ale všichni hráči podali velmi 
dobré výkony. Potřebujeme ještě mnoho natrénovat, abychom 
se přiblížili regionální špičce. 
Přeju dětem i jejich rodičům hezké prázdniny. A v září se budu 
těšit na shledanou.

Petr Uher

sK CíRKVICe
FOTbALOVé ZPRÁVy
A mUžSTVO
Po skvělých výkonech v celé sezoně 
2015/2016 jsme konečně postoupili  
do III. třídy. Rozhodlo se už při předpo-
sledním kole, kdy jsme doma porazili 
Chotusice B 4:0. Poté následovaly buja-
ré oslavy postupu do III. třídy.

Tým Zápasů Výher VPK PPK Proher Skóre Bodů
1 Církvice 24 19 2 1 2 75:26 62
2 Okřesaneč 24 18 2 1 3 93:42 59
3 Bratčice 24 15 0 2 7 75:47 47
4 Vlkaneč 24 10 6 0 8 69:48 42
5 H. Bučice 24 11 0 3 10 56:49 36
6 Chotusice B 24 11 1 0 12 51:53 35
7 Záboří n. L. 24 9 1 4 10 64:54 34
8 Vrdy B 24 10 0 2 12 63:61 32
9 Hostovlice 24 7 3 3 11 43:64 29

10 Zbýšov B 24 7 3 2 12 47:76 29
11 Horušice 24 7 2 0 15 47:87 25
12 Potěhy 24 6 2 2 14 33:66 24
13 Žleby 24 4 0 2 18 29:72 14

ODDÍL STC 2013 CÍRKVICE - žÁCI
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Pro kluky to byla poslední sezona ve starší přípravce a musím 
říci, že velice úspěšná. Na jaře jsme prohráli jen tři utkání. 
Děkuju klukům za bojovnost a přístup ke každému zápasu.
Přihlásit kluky do mladších žáků, je pro nás jediná varianta,  

aby tento tým mohl pokračovat v takovém počtu jako doteď. 
Nevýhoda je, že s postupem do žáků, se navyšuje počet hráčů 
v poli z pěti na 7+1 a to je zatím pro nás ten největší oříšek,  
ale nevzdáme se.

18. 6. 2016 se uskutečnily oslavy založení klubu SK Církvice. 
Hned od deseti hodin dopoledne se odehrál turnaj starší 
přípravky za účasti Habry, Bílé Podolí, SK Církvice. Zvítězilo 

družstvo SK Církvice. Odpoledne sehrála zápas Garda  
SK Církvice - SK Malín. Program doplnilo i taneční vystou-
pení dětí základní školy a dovednostní soutěž gardy nad 50 let. 

OSLAVy 95 LET SK CÍRKVICE
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Přiznám se, že jsem se o biketrial nikdy nezajímala. říkala 
jsem si, že je to nějaká překážková dráha na kole. Když jsem 
byla malá, tak jsem maximálně zaregistrovala to, že všichni 
kluci měli „cyklouše“ a jezdili cyklotrial. Vůbec jsem netušila, 
že Česká republika patří k biketrialovým velmocím. Za 21 let, 
kdy se u nás biketrial jezdí, získali čeští jezdci 20 titulů mistr 
a 53 titulů vicemistr světa.
Biketrial je poměrně mladý, individuální sport. Je to adrena-
linový a podle mě náročný sport, ve kterém jde o bezchybné 
překonání nejrůznějších přírodních nebo umělých překážek 
na speciálně upravených horských kolech. Jezdci se nesmí 
žádnou částí těla dotknout země. I když mi tento sport připadá 
nebezpečný, všude jsem se dočetla, že není. 
A proč píšu právě o biketrialu? Chtěla jsem vám tento sport 
představit hlavně proto, že v naší obci máme mistra Evropy 
v biketrialu. Je jím Martin Štěpánek. Dovolte mi za všechny 
občany Církvice pogratulovat k tak nádhernému úspěchu. 
Velký obdiv patří i rodičům, bez jejichž podpory by bylo 
závodění určitě obtížnější. Děkujeme, Marťo, za skvělou 
reprezentaci.

L. Hrušková

Hřebem celého dne bylo utkání A týmu Církvice s FK Čáslav 
ženy (druhá liga). Pro děti byl celý den k dispozici skákací 
hrad, pro všechny bylo připravené bohaté občerstvení. Celý 

den provázelo krásné sluneční počasí a živá hudba. Poděková-
ní patří všem, kteří pomáhali a v neposlední řadě i sponzorům, 
bez nichž by se celá akce nemohla uskutečnit. Děkujeme.

bIKeTRIal


