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s potěšením Vám mohu oznámit, že jsme na druhý pokus 
obdrželi dotaci na výměnu svítidel veřejného osvětlení. Sví-
tidla LED, která budou ještě v letošním roce nainstalová-
na, sníží spotřebu energie více než o 50%, a tak vyjádřeno 
v korunách je roční úspora cca 150 tisíc. Spoluúčast k dota-
ci, kterou obec zaplatí z rozpočtu, se tak navrátí do 5ti let. 
Uspořené fi nanční prostředky budou možné využít třeba 
na doplnění světelných bodů tam, kde osvětlení ještě chybí, 
nebo je nedostačující.

Dále jsme obdrželi dotaci na bezdrátový rozhlas, který 
by měl nahradit stávající, a to také ještě v letošním roce. 
Tato dotace je v rámci programu protipovodňových opatře-
ní, kam naše obec spadá. Při této investiční akci bude záro-
veň nainstalován pod mostem hlásič o stavu a výšce hladiny 
na Klejnárce, který bude propojen s počítačem na úřadě 
a mobilním telefonem starosty.

Dotace na dokončení sportovišť – kabin a sociálního zá-
zemí bohužel není, neboť všechny programy byly na MŠMT 
(Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) pozastaveny.

V těchto dnech očekáváme rozhodnutí a přidělení dota-
ce na chodník Jakub – Netřeba, kde máme již vysoutěženou 
fi rmu, a je připravena stavbu zahájit.

Koncem června začneme také s rekonstrukcí (již tak 
dlouho slibovanou) mateřské školky. Kutnohorská staveb-
ní s.r.o. zahájí práce koncem června a budeme se snažit, 
abychom nově vzniklou třídu pro naše nejmenší občánky 
2-3 leté, otevřeli v září letošního roku. Dopředu, po dohodě 
s paní ředitelkou Květou Roušalovou, jsme rodiče informo-
vali na možné zpoždění kolaudace a otevření třídy, neboť 
pouhé dva měsíce na celou rekonstrukci je opravdu hodně 
málo. Finanční prostředky na realizaci budou použity z roz-
počtové rezervy obce a teprve po kolaudaci a závěrečném 
vyhodnocení akce nám budou proplaceny z dotace. Dotace 
je vyšší - 75% a činí 3mil. Kč.

Na jaře byl zkolaudován poslední čtyřdomek v lokali-
tě „Za Netřebským špejcharem“, a tím byla ukončena tato 
výstavba, v které vzniklo 9 čtyřdomků, 5 rodinných domů 
a 1 dům s pečovatelskou službou s 8 b.j. 

Závěrem mé informace mi vážení spoluobčané dovolte, 
abych Vám popřál hezké a slunné léto, na dovolených ať si 
odpočinete a naberete sílu a chuť do další práce, která nás 
čeká. 

Jiří Volenec, starosta

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Kostel Sv. Vavřince Kostel Sv. Jakuba



2    Církvické noviny Církvické noviny    3

 O kulturní program se postaraly děti z místní základní 
školy pod vedením paní učitelky Uhlířové. Novým občán-
kům, kterými tentokrát byli: Matyáš Kratochvíl, Vojtěch 
Rohlík, Jáchym Solovov a Jan Kročák, ještě jednou přejeme 
především hodně zdraví a šťastné dětství, jejich rodičům 
hodně trpělivosti a radosti při jejich výchově.

V sobotu 17. června jsme na Obecním úřadě přivíta-
li další čtyři nově narozené občánky. Slavnostního aktu se 
krom rodičů s jejich ratolestmi zúčastnili i prarodiče a další 
příbuzní. Starosta obce pan Jiří Volenec a členka SPOZu Eva 
Dvořáková přivítali čtyři chlapce. Každé z dětí bylo zapsáno 
do pamětní knihy a vyfotografováno v naší kolébce. Všichni 
noví občánci obdrželi malý dárek a maminky kytičku.

SPOZ

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Hodas Jan, Lanc Jiří, Šlapáková Zdeňka, Gregorová Jaroslava, Zářecká Věra, Nemčeková Marie, Málková Miloslava, 
Matěnová Anna, Fořtová Danuše, Kuberová Jana, Hlaváčková Marta, Doušová Eva, Faltysová Anna, Drozen Vladimír, 
Horáčková Bohuslava a Halatová Ludmila.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 27.5. 2017 se usku-

tečnilo v sále kulturního 
domu tradiční Setkání 
seniorů. Děti z mateř-
ské školy předvedly pás-
mo písniček a básniček, 
a Elenka Helová s Pav-
líkem Voclem zatančili 
ukázky latinsko-americ-
kých tanců.

K poslechu a tanci za-
hrál pan Kruliš.

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

27. srpna  -  Jakubské posvícení

4. září -  Slavnostní zahájení školního roku

Do pohádky se, jak známo, chodí cestou necestou. Kdo ji hle-
dá, ten ji nenajde. Ale kdo má štěstí, může na ni natrefi t. Třeba 
kaňkou do pohádky, jak ta holčička Vendulka. Nebo v Jakubské 
sokolovně, jako Čtyřlístek. Stalo se tak v pátek 7. dubna 2017, 
kdy se sešlo 38 kamarádů Čtyřlístku, aby zde prožili v pořadí již 
třináctou Andersenovu noc. Děti byly rozděleny do čtyř skupin, 
které se jmenovaly podle čtyř členů oblíbeného dětského časopi-
su. Prvním úkolem pro děti bylo zasadit další pohádkový strom. 
Tentokrát to byl okrasný javor a místo našel na dětském hřišti. 
A protože nebylo hezké počasí, tak jsme se honem přesunuli do 
sokolovny. Další soutěžní úkoly zde zadávaly dětem všechny 
postavy ze Čtyřlístku. Bobík, jako nejsilnější z party si na děti 
vymyslel přetahovanou lanem, protože to je základní doved-
nost každého pořádného kamaráda. Fifi nka naopak dbá o svůj 
zevnějšek a je i trochu parádivá, takže pro děti připravila pár 
kousků ze svého šatníku a děti nám potom předváděly modely 
na tuto sezónu. Do soutěže se zapojil i geniální profesor a vy-
nálezce Mišpulín se složitou pohádkovou doplňovačkou. Pinďa, 
aby zjistil, jak jsou děti obratné a zdatné, postavil pro soutěžící 
slalomovou dráhu, u které se všichni moc bavili. Došlo i na va-
ření a vymýšlení příslušného receptu, a také skládání textu básně 
či písně z vylosovaných slov.  

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
V pátek 19.5. 2017 se v knihovně konalo pasování prvňáčků na čtenáře. Děti 
nejprve společně přečetly příběh ze slabikáře. Jelikož nás přesvědčily, že umí 
číst všechna písmenka, musely ještě složit slib čtenáře a mohly přijít k panu sta-
rostovi, který je slavnostně pasoval na čtenáře. To vše stvrdily svým podpisem 
na pergamen a na památku dostaly knížku, záložku do knížky, pasovací listinu 
a čtenářský průkaz.

ANDERSENOVA NOC

Po náročném, pohádkovém programu se doplňovala energie 
večeří v podobě velice oblíbeného párku v rohlíku. Volná zábava 
vyplnila čas do doby, než se děti začaly ukládat ke spánku ve 
spacáčcích. Ráno, po vydatné snídani a vyhodnocení soutěže, 
se děti rozešly ke svým domovům s pocitem, že v kolektivu se to 
přeci jenom lépe táhne a je dobré mít kolem sebe kamarády, se 
kterými si rozumíme a můžeme se na ně spolehnout.
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Prázdniny jsou přede dveřmi. Vrcho-
lí i naše úsilí a probíhá velké množství 
různých akcí a zábavných programů pro 
děti, abychom jim čas čekání na prázd-
niny zpříjemnili. Letošní výlet celé mate-
řinky byl zaměřen na vodní svět a vše, co 
s vodou souvisí. Vodní dům u přehrady 
Želivky nás přivítal expozicí s různými 
tvářemi vody. Pro děti bylo velmi zají-
mavé zhlédnout vodní rostliny a živo-

čichy, ale též organismy pouhým okem 
neviditelné, vznik páry, koloběh vody 
v přírodě,… Pozorování mikroskopem 
bylo pro mnohé zážitkem. Vše bylo do-
provázeno zvukovými efekty hlasů ptáků 

Školní rok se pomalu blíží ke kon-
ci a k němu již tradičně patří „Zahrad-
ní slavnost“. Letos se konala v pátek 
16. června. Všechny třídy pilně nacvičo-
valy svůj program a netrpělivě očekávaly 
den D. Začátek slavnostního dne nás ne-
uvítal zrovna příjemně. Většinu dne pr-
šelo a všichni netrpělivě čekali, zda-li se 
počasí umoudří. Naštěstí nám bylo přáno 
a naše slavnost mohla začít.

Program zahájili prvňáčkové s malou 
čarodějnicí, která se učila čarovat na po-
hádkách. Děti nás provedly popletenými 
pohádkami jako Bob a Bobek, Rákos-
níček, Křemílek a Vochomůrka, motýl 
Emanuel, víla Amálka, včelí medvídci. 

ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY

ŠKOLNÍ VÝLETY
Výlet do Botanicusu v Ostré.

V letošním roce měli žáci 1., 2. a 3. 
ročníku možnost zavítat do středo-
věkého městečka a utvořit si předsta-
vu, jak se kdysi žilo našim předkům. 
V pátek 26. 5. jsme se plni očekávání 
vypravili autobusem do centra řemesel 
Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. 

Po příjezdu jsme si společně pro-
hlédli řemeslné dílny dráteníka, koší-
káře, výrobu mincí, mýdel, provazu, 
svíček či papíru a zároveň se také do-
zvěděli více o jejich historii. 

Všechna řemesla si poté děti mohly 
za groše vyzkoušet, či nakoupit dáreč-
ky v obchůdcích.

a žab. Děti si mohly hrát s vodou i venku, 
jelikož v atriu Vodního domu jsou hravé 
vodní herní prvky. Cestou zpět jsme se 
zastavili ve Zruči nad Sázavou na ku-
ličkové dráze, která je součástí velkého 
hřiště se spoustou prolézaček, skluzavek 
a dopravního hřiště. Bylo to zpestření 
a příjemná tečka za naším výletem.

Důkazem, že se v mateřince vzdělává-
me, je akce, která se konala 16.5. za účasti 
MŠ Záboří nad Labem a MŠ Kobylnice. 
Zavítali mezi nás zdravotníci se vzdělá-
vacím programem pro děti. Formou her 
se naše drobotina dozvěděla důležité in-
formace o poskytnutí první pomoci. Na-
učily se jak přivolat první pomoc a jak 
se mají zachovat při úrazech a akutních 
stavech. Plyšový kamarád dětem ukázal, 
jak zastavit krvácení, či ošetřit drobná 
poranění. Vše si vyzkoušely. Nechyběla 
ani prohlídka sanitního vozu. Odměnou 
pro malé zdravotníky byla postavička 
záchranáře Pepíka a diplom.

Svátek dětí jsme oslavili netradičním 
způsobem. Kromě diskotéky a nanuko-
vého dortu na děti čekalo překvapení 
v podobě skákacího hradu, jehož zapůj-
čení zprostředkovala paní Klára Slabi-
houdová, za což jí patří velké díky. Děti 
se na něm na školní zahradě báječně vy-
řádily.

K utužení tělesné zdatnosti jsme uspo-
řádali jako každým rokem „Školkovou 
olympiádu“. Toto sportovní klání se nám 
osvědčilo, protože kromě pohybu v dě-
tech rozvíjí zdravou soutěživost.

21.června jsme se slavnostně rozlouči-
li s budoucími školáky. Naši mateřinku 
opouští 15 předškoláků, kteří svými zna-
lostmi a dovednostmi mají dobře nakro-
čeno do života. Přejeme jim hodně úspě-
chů ve školních lavicích a jejich rodičům 
hodně trpělivosti a pochopení.

Laděna Dymáková

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Většinu chlapců i dívek zlákala luko-

střelba a mnozí propadli zlaté horečce 
při rýžování zlata.

Na závěr jsme si vychutnali krásu 
bylinných zahrad.

O tom, jaký měl výlet u dětí úspěch, 
vypovídá věta, která zaznívala při od-
chodu: „Pojedeme sem ještě někdy?“

Je doba výletů. Jedeme do Prahy! Každý si řekne – Pražský hrad, Karlův most, 
orloj…, ale letos to bylo jinak. Žáci 4. a 5. ročníku se vydali do hlavního města 
za jiným cílem. V rámci učiva vlastivědy se seznamovali s naší středověkou his-
torií a událostmi za vlády císaře Rudolfa II. Navštívili jsme tedy židovskou část 
města Josefov. Nejprve jsme se v informačním centru seznámili s její historií, 
postavou učence rabína Jehudy Lova a jeho bájného výtvoru – prvního umělého 
tvora Golema. Také jsme ho ztvárnili podle svých představ. Pak jsme si prohlédli 
synagogu a židovský hřbitov. Určitě by nikdo na první pohled neřekl, že tu může 
být pohřbeno až 100 000 lidí. Mnoho dalších, velmi neobvyklých zajímavostí 
jsme si prohlédli v  muzeu. Cestou na nádraží jsme se stavili na Staroměstském 
náměstí, prošli jsme Prašnou bránou a chvíli před odjezdem vlaku jsme strávili 
na dětském hřišti u nádraží. Cesta domů probíhala pohodově až do chvíle, kdy 
jsme se v Čáslavi dozvěděli, že náš přípoj má hodinu zpoždění. Nažhavili jsme 
telefony a za chvíli si nás odváželi rodiče či prarodiče domů. Byl to velmi zajíma-
vý a účelně využitý den.

 Mgr. Lenka Kvízová

VÝLET DO PRAHY

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2017

Na ně navazovali druháčci s Pejskem 
a kočičkou, Patem a Matem a kočičími 
kluky. Program s dětmi nacvičily paní 
učitelky Jana Závůrková a Jitka Kvízová. 
Pohádkovou sérii ukončili páťáci s Ma-
chem a Šebestovou, kterou si natrénovali 
s paní učitelkou Janou Bartošovou. Třetí 
třída se spolu s paní učitelkou Ludmilou 
Hruškovou a paní asistentkou Renatou 
Krupovou proměnila do z mrtvých vsta-
lých tanečníků a pod taktovkou Michaela 
Jacksona zatančili jeden z jeho hitů Th ri-
ller. Následně se o poklad poprali a zatan-
čili piráti ze čtvrté třídy pod vedením paní 
učitelky Šárky Viktorové a Lenky Kví-
zové a odpluli směrem k prázdninovým 

obzorům. Jako každý rok i letos jsme se 
rozloučili s našimi absolventy, „páťáky“, 
kteří se po prázdninách rozlétnou na jiné 
školy. Tečkou za kulturním programem 
byla společná píseň „červnová učitelka“, 
kterou si společně zazpívaly všechny děti 
i s paními učitelkami.

Nedílnou součástí celé slavnosti bylo 
občerstvení ve formě připravených tep-
lých pokrmů, nápojů, slaných a sladkých 
dobrot, se kterými nám pomohli rodiče 
dětí a přátelé školy. Večer si všichni moh-
li zpestřit kromě občerstvení tvořivými 
dílničkami - výrobou lodiček, malbou na 
obličej, tetováním, smaltovanými šperky, 
zdobením látkových pytlíků či tašek, de-
korací květináčů nebo věnečků či sádro-
vých odlitků.

Celé odpoledne i večer byl velmi pří-
jemný a rychle utekl. Děkujeme všem, 
kteří se podíleli na přípravě a realizaci 
celé akce a dětem za jejich houževnatou 
přípravu a nasazení v kulturním progra-
mu. Budeme se zase těšit příští rok.

Mgr. Jitka Kvízová
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je se zúčastnilo 297 družstev, to je kolem 
800 minivolejbalistů. Naši oranžoví, kteří 
si postup vybojovali v lednu v Neratovi-
cích, měli konkurenci 64 družstev. A žlutí, 
které se povedlo dopřihlásit, měli konku-
renci 49 družstev. První den turnaje dopa-
dl výborně. Žlutí si svoji skupinu vyhráli 
a oranžoví skončili na 3. místě. Druhý den 
měli hrát (jako každoročně) žlutí fi nálo-
vou skupinu o 1. až 8. místo a oranžoví, 
stále o krásné, 21. až 30. místo. Ale stalo se 
to, co nikdo odpoledne v sobotu ještě ne-
tušil, bohužel ani pořadatelé. Svaz rozho-
dl, že se tento systém nezachová a druhý 
den se bude hrát turnaj „nanovo“ a sobot-
ní výsledky se použijí pro nedělní turnaj. 
Budou spolu hrát skupiny „stejně silné“ 
podle sobotních výsledků, aby si zahrály 
na stejné úrovni. Takže vznikly v každé 
barvě 3 silné skupiny a dalších 4-7 slab-
ších. Bohužel naši žlutáčci, potrestaní za 
sobotní úspěch, těžkou skupinu nezvládli 
a skončili v neděli ve skupině až 6. Oran-
žoví se ale díky svému 3. místu ze soboty 
dostali do skupiny, která jim seděla a při-
vezli si krásné 2. místo ve skupině. Stejně 
je ale pro nás super výsledek, že děti měly 
bojovat o 1.-8. místo a 21.-30. místo, což 
je v celorepublikové úrovni a při velikosti 
našeho oddílu naprosto skvělé. Je škoda, 
že možnost přivézt si krásné 8. místo dě-
tem „někdo“ vzal. Zkušenost z turnaje je 

MÁJE
Letošní první ročník Májí jsme pojali jako průzkumnou 

akci typu ,,pokus- omyl“. Zkusíme  a uvidíme, jaký  bude ohlas 
mezi lidmi a jestli jsme schopni takovou akci připravit a rea-
lizovat. Přibližný nástřel jsme vyřešili na několika schůzkách. 
Největší problém jsme viděli v přepravě stromu (Máje) z lesa 
v okolí Bratčic na jakubskou náves k sokolovně, ale nakonec 
vše dopadlo na jedničku a májku se nám podařilo dopravit 
na místo určení bez jediného problému. Dopravu nám zajistil 
pan Houdek. Už zbývalo jen ji ozdobit, postavit a hlavně ohlí-
dat přes noc. Ráno jsme naložili hudebníky, nazdobené májky 
a vyrazily jsme dům od domu zahrát lidem písničku a rozdat 
trochu dobré nálady.  Když jsme viděli jaký ohlas měla ,,naše 
akce“ u prvních několika domů, bylo nám jasné, že to byl krok 
správným směrem. Stejně dobře dopadlo i večerní posezení 
s hudbou u hasičské zbrojnice. Po skončení celé akce bylo jas-
né, že byla sice první, ale rozhodně NE poslední. Obdiv za-
slouží muzikanti v čele s panen Kácovským za nekonečnou 
výdrž a perfektní hudební doprovod.

Letošní Dětský den, který jsme pořá-
dali ve spolupráci s obecním úřadem, 
jsme se rozhodli zorganizovat na rozdíl 
od předchozích třech ročníků ve stylu 
,,Pohádková cesta lesem“. Vytýčili jsme 
si trasu v místní oboře, rozdělili se do 
dvojic a každá dvojice si připravila úkol 
pro děti a kostým. Počasí nám přálo, 
převlékli jsme se do kostýmů a vyrazili 
směr rybník. Pohádková cesta začínala 
u kostela, kde se zabydleli čerti. U cvi-
čiště na děti čekali indiáni a u rybníka 
byl k vidění vodník, piráti, ježibaba, 
upíři, basketbalisti. Na zpáteční cestě 
děti plnily poslední úkol u Šmoulinky 
s Gargamelem a Křemílek s Vochomůr-
kou se postarali o malé občerstvení.  Pro 
děti bylo připravené jako překvapení 
vystoupení s koňmi s možností se svézt. 

ZPRÁVY OD NAŠICH
MINIVOLEJBALISTŮ:

Letošní jaro se naši minivolejbalisti zú-
častnili 4 turnajů. Jako první nás čekalo 
3. kolo krajské soutěže středočeského kra-
je v Kolíně.  Nejlepší žluťáčci se umísti-
li na 5. místě a červeňáčci se umístili na 
8. a 9. místě. V neděli 7.5. 2017 následo-
valo fi nále, kde jsme získali pouze 1 účast-
nické místo pro každou barvu minivolej-
balu. Tam se nám bohužel příliš nedařilo 
a žlutí skončili v těžké konkurenci celého 
kraje až 13. a červení bohužel až na dě-
leném 21. místě. Tím pro letošek krajská 
soutěž skončila. Ale rozhodně ne sezóna 
pro turnaje, které nás ještě čekaly či če-
kají. Další turnaj jsme absolvovali 28.5. 
2017 se spřáteleným oddílem z Chvale-
tic a společně jsem odjeli do Dřevěnice. 
Především jsme to brali jako přípravu na 
celostátní kolo v Českých Budějovicích. 
Naši žlutí skončili na skvělém 3. místě 
a oranžoví zjistili, co ještě musí dopilovat. 
Největší turnaj, kterého jsme se zatím v 
historii našeho oddílu zúčastnili, nás če-
kal 10.-11.6. 2017 v Český Budějovicích. 
Na turnaj se sjely týmy z celé ČR a turna-

SDH CÍRKVICE
PLAMEN

Jarní část hry Plamen patřila 1. dubna závodu požárnické 
všestrannosti. Běželo se opět v Kutné Hoře na Bylance. Po 
celou dobu závodu nás provázelo nádherně slunečné počasí, 
které přispělo k bezpečnosti a dobré náladě všech soutěžících. 

Nejdříve se na start postavilo družstvo starších hasičů. Do 
cíle naši zástupci doběhli v druhém nejlepším čase, ale bohužel 
si vysloužili velký počet trestných bodů za nepřesnou střelbu 
ze vzduchovky, což jim přitížilo při celkovém hodnocení. De-
váté místo pro ně bylo velkým zklamáním. 

Podstatně lépe si vedlo družstvo mladších hasičů „A“, kte-
ré pouze zbytečně zaváhalo na uzlech a bralo proto 5. místo. 
Družstvo „B“ podalo průměrný výkon s drobnými chybička-
mi a skončilo na 10. místě. Družstvo „C“ se snažilo, ale trať 
na některé malé prvňáčky byla přeci jenom dlouhá a náročná, 
takže si doslova do posledního dechu vybojovali předposlední 
14. místo. 

Poslední kolo hry Plamen se odehrálo 20. května. Do po-
slední chvíle jsme si u družstva mladších „A“ mysleli na medaj-
le. Bohužel, shodný čas v požárním útoku CTIF, nás posunul 
na 4. místo. To bylo velké zklamání jak pro děti, tak pro nás, 
vedoucí a rodiče. Další umístění: mladší „B“ – 9. místo, mladší 
„C“ – 14. místo ze 17ti družstev a starší si odvezli místo páté.

SDH JAKUB

BĚH NA 60 M S PŘEKÁŽKAMI
7. května jsme se s dětmi sjeli do Kutné Hory na Olympii, 
kde OSH Kutná Hora pořádalo pro mladé hasiče běh na 
60 m s překážkami. Za přípravku jsme na start postavili 
Kačku Zahradníkovou. I když závodila poprvé, ničeho se 
nebála a vybojovala si 21. místo z 53 závodníků. V katego-
rii mladších si nejlépe vedla Markéta Čermáková. S časem 
22,46 s se umístila na 9. místě. Další hezké umístění vybo-
jovala Štěpánka Hrušková, a to 11. místo. Další umístění 
mladších děvčat: Junová Pavla – 22. místo a Vondrysová 
Verča – 29. místo ze 36 závodnic. 
V mladších chlapcích se na pěkné 7. místo dostal Matěj Bu-
dínek, Míra Zahradník byl šestnáctý, a devatenáctý Martin 
Matoušek. Filip Doubrava se po nehezkém pádu na kladině, 
ve druhém pokusu přeci jenom bál, takže se musel spokojit 
s 31. místem. Kryštof Batelka, benjamínek, se probojoval na 
46. pozici z 52 závodníků. 
Nejlépe si vedli starší hasiči, kde nastala opravdu zdra-
vá soutěžní rivalita mezi naším Karlem Klečkou a Uhlíř-
skojanovickým Jakubem Vyhnánkem. Kája šel na start 
s přesvědčením, že na to má. Kubu porazil s časem 13,20 s, 
ale našel se další borec, Ladislav Bílek, který svým časem 
12,96 s dosáhl na metu nejvyšší. Kája tedy skončil na vyni-
kajícím 2. místě z 22 startujících. 
Za starší děvčata závodila Eliška Hrušková, která se moc 
snažila. I když jeden pokus měla neplatný, čas 18,36 s ji sta-
čil na pěkné 11. místo.  Andrejka Ptáčková, které nevyšel 
ani jeden pokus, si odvezla místo dvacáté.
KRAJSKÉ KOLO DĚTÍ A DOROSTU
O víkendu 9. – 11. června se v Kutné Hoře konalo krajské 
kolo dětí a dorostu v požárním sportu. Letos se do kraje 
probojovali pouze dorostenci – jednotlivci Karel Klečka 
a Andrea Ptáčková. Kája si vedl velice dobře v běhu na 
100 m s překážkami a v testu, ale bohužel mu nevyšel dvoj-
boj. I tak si odvezl pěkné 5. místo. Andrejka do závodu dala 
všechno, dokonce padl i nějaký osobáček, ale v silné konku-
renci to stačilo „pouze“ na 8. místo. Gratulujeme.

Po úspěšném splnění všech úkolů na 
konci cesty si děti mohly nechat nama-
lovat ,,tetování“ dle vlastního výběru a 
posilnit se limonádou a párkem v rohlí-
ku.  Akce se zúčastnilo přibližně 45 dětí 
v doprovodu rodičů.

DĚTSKÝ DEN

TJ CÍRKVICE

ale obrovská, zážitky nezapomenutelné. 
V sobotu jsme se stali diváky v Budvar 
Aréně, kde probíhala Světová liga volej-
balu. Zažili jsme úžasnou atmosféru v za-
plněné hale, kde naši reprezentanti hráli 
s týmem Holandska. V neděli se repre-
zentanti přijeli na minivolejbalisty po-
dívat, vyfotili se s nimi a ochotně se jim 
podepisovali. 

Tím je sezóna 2016-2017 skoro ukonče-
na. Myslím, že ji můžeme zhodnotit jako 
úspěšnou. Nejdůležitější je, že volejbal 
děti baví a chodí na tréninky rády. Turna-
je jsou již takový bonus, který za vynalo-
žené úsilí stojí. V létě se bude konat opět 
soustředění, které je přípravou na sezónu 
příští – 2017-2018. A v září se budeme 
těšit třeba na nějaké nové prvňáčky, kteří 
rozšíří řady našeho oddílu.

Mirka Malimánková

Tímto bych chtěl poděkovat všem čle-
nům SDH Jakub kteří se na obou akcích 
podíleli, Obci za fi nanční podporu, panu 
starostovi a manželům Dymákovým za 
poskytnutí sponzorského daru.

Milan Sova



JARNÍ ČÁST SK CÍRKVICE Z.S.
Po náročné zimní přípravě nemohlo mít A mužstvo pro 

jarní část sezóny nic jiného, než ty nejvyšší ambice. Druhé 
místo po podzimní části bylo příslibem, že tým dokáže spl-
nit cíl, který si dal před sezónou: Vyhrát celou soutěž! Vstup 
do jara se však úplně nepovedl. Po povinném vítězství nad 
Paběnicemi přišel útlum a následující čtyři utkání mužstvo 
vůbec nezvládlo. Perfektně se však dokázalo připravit na zá-
pasy s týmy z čela tabulky a všechny důležité zápasy zvládlo 
na jedničku. Menší komplikace přinesla penaltová prohra 
na hřišti Miskovic, ale vzhledem k tomu, že ani ostatní muž-
stva nebyla stoprocentní, k poslednímu zápasu se nastupo-
valo s vědomím, že výhra znamená první místo a postup 
do okresního přeboru. Devět gólu v síti sedleckého béčka 
pak bylo krásnou tečkou za povedenou sezónou. A tak Vás 

VOLEJBAL
Oddíl volejbalu se účastní již několik let dvou „neofi ciál-

ních soutěží“. V kategorii žen se hraje systémem nedělních 
turnajů. Soutěž vznikla z bývalé okresní soutěže a byla při-
zvána družstva i z okolních okresů. Celkem hraje 7 týmů 
a ženy z TJ Církvice si v ročníku 2016-2017 polepšily z loň-
ského 3. místa a umístily na 2. místě. Svoji soutěž také hra-

jí za Církvici veteráni. Družstvo Jezevců se již dlouhé roky 
účastní turnajů 40+. Závěrečný turnaj se konal, jak již je 
pravidlem, na hřišti v Jakubě 27.5. 2017. 

Všechny případné zájemce volejbalu zveme na náš antu-
kový kurt, kde pravidelně hrajeme ve středu a v pátek.

SK CÍRKVICE
všechny, naše věrné fanoušky, kterým děkujeme za podpo-
ru, chceme pozvat na okresní přebor, který se do Církvice 
po mnoha letech zase podařilo vrátit. 

Svoji první sezónu v soutěži absolvovali i naši mladší 
žáci a ze sedmi mužstev skončili na pěkném pátém místě. 
V nové sezóně, už budou určitě zkušenější a snad se podaří 
posunout na vyšší příčky. 

Od podzimu bude mít SK Církvice zastoupení i v sou-
těži mladší přípravky, kde se pod vedením P. Čuchala 
a M. Kunáška podařilo dát dohromady tým našich nejmen-
ších. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům 
a pozvat členy na Valnou hromadu, která se bude konat 
19. srpna. 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Čáslav E 18 17 0 1 187:31 51
2 Tupadly 18 14 0 4 81:39 42
3 Čáslav F 18 11 1 6 74:52 34
4 Vrdy 18 8 1 9 63:74 25
5 Církvice 18 5 2 11 34:68 17
6 Malešov 18 3 1 14 30:120 10
7 Močovice 18 2 1 15 19:104 7

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1 Církvice 26 19 0 7 73:34 57 2 2

2 Kácov B 26 18 0 8 100:46 57 0 3

3 Č. Janovice 26 18 0 8 75:53 53 2 1

4 Křesetice 26 18 0 8 79:47 52 3 1

5 Tupadly B 26 16 0 10 67:39 48 2 2

6 Zbýšov 26 17 0 9 65:56 48 3 0

7 Miskovice 26 13 0 13 65:61 41 2 4

8 Bílé Podolí B 26 11 0 15 69:79 33 2 2

9 Štrampouch 26 11 0 15 63:79 33 2 2

10 Sedlec B 26 11 0 15 64:92 32 3 2

11 Horky 26 11 0 15 59:70 32 1 0

12 Kluky 26 9 0 17 38:69 28 2 3

13 Malín B 26 5 0 21 41:96 17 1 3

14 Paběnice B 26 5 0 21 34:71 15 1 1
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Starší občané z Jakuba a Církvice děkují organizátorům za velice pěkné
sobotní odpoledne, které pro nás připravili. Velice se nám líbilo vystoupení, 
jak našich dětí, tak i tanečního páru a hudebníků. Dík patří i za velice 
chutné občerstvení. Je moc milé, že jsou mezi námi spoluobčané, kterým 
starší lidé nejsou lhostejní a připraví jim toto příjemné setkání.
Bylo by dobré, aby taková setkání se uskutečnila v každém roce vícekrát.

Rada starších


