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CÍRKV ICKÉNOVINY
Je tomu právě rok, kdy 

jsme začali využívat vlast-
ní zdroje vody, a tak mi 

dovolte, abych Vám napsal 
jaký je současný stav a také 
se vrátil o pár let nazpět, co 
k tomuto rozhodnutí vedlo. 
Chtěl bych také připomenout, 
že zhruba před deseti lety se 
jiná voda nežli ze studní nevy-
užívala. Špatné hospodaření 
na polích v ochranném pásmu 
studní zapříčinilo to, že dusič-
nany překročily povolenou 
normu a voda nemohla být v 
obci používána. Již tehdy jsme 
zvažovali vodu začít míchat, 
ale provozovatel na tento 
způsob nechtěl přistoupit. Bylo 
chybou, že se míchání vody 
nepodařilo prosadit a dále tak 
využívat naše zdroje pitné 
vody. Vodu začala dodávat 

VHS Kutná Hora z přivaděče 
v Církvici směrem do Jakuba. 
Tím nám vznikl nový problém 
a to ten, že v letních měsících, 
hlavně večer, docházelo pravi-
delně v Jakubě k poklesu tlaku 
vody a občas se stalo, že netek-
la vůbec. To byl také jeden z 
důvodů, proč jsme se na zastu-
pitelstvu obce dohodli provést 
změnu provozovatele, který 
na míchání vody přistoupil a 
mohly začít přípravy na míchá-
ní vody a začít znovu využívat 
vodojem, který se pro zásobo-
vání obce vodou nevyužíval. 
Za nemalou částku z rozpoč-
tu obce byla vybudována nová 
šachta na míchání vody, která 
je řízena z dispečinku přeno-
sovými daty a byl také vybu-
dován nový přivaděč (trub-
ní vedení) od vodojemu do 

obce. Po těchto provedených 
opatřeních se tlak vody v části 
obce Jakub podstatně zlepšil a 
je vyhovující. Druhým důvo-
dem proč vodu míchat je samo-
zřejmě její cena. Po provede-
né kalkulaci vody pro rok 2014 
naším provozovatelem Stavo-
komplet spol. s r. o. byla odsou-
hlasena cena vodného 32,98 
Kč. K navýšení oproti roku 
2013 došlo cca o 2,-Kč/m3, ale i 
přes toto zdražení takto uprave-
ná voda je stále podstatně nižší, 
než kdybychom odebírali vodu 
pouze od VHS Kutná Hora.
Třetím a nejpodstatnějším 
důvodem proč vodu míchat 
a využívat vlastní zdroje z 
našich studní je strategická 
záležitost. Zprovoznění celé-
ho vodovodního systému 
včetně údržby, studní, přiva-

děče, hydroglobusu a rozvodů 
po obci je velmi důležité. Dále 
je důležité také to, jak země-
dělci hospodaří v ochranných 
pásmech a dodržují stanove-
né zákony pro toto pásmo. To 
máme projednáno s provozo-
vatelem vodovodu Stavokom-
plet spol. s r. o., a ten země-
dělce hospodařící v ochran-
ných pásmech osloví a zjed-
ná nápravu. Jsme jedna z mála 
obcí, která disponuje vlastními 
vodními zdroji a je naší povin-
ností se o celý tento vodovod-
ní systém starat tak, aby byl 
zachován i příštím generacím. 
Je to opravdu o tom, nemys-
let jen na sebe a co je pro mě 
nejlepší, ale přemýšlet také 
kousek dopředu a myslet na ty 
co tu budou po nás.

Starosta Jiří Volenec

INFORMACE PRO OBČANY

VODA – strategická surovina

Již v letech 2001-2003 obec 
za významné podpory stát-
ní dotace postavila v Jaku-

bě Za kostelem 28 bytových 
jednotek formou dvojdomků. 
Tuto část obce lze považovat za 
jednu z nejhezčích a o výhod-
nosti pro občany obce, kteří tam 
bydlí ani nemluvě. Je samozřej-
mé, že podpora obce z hledis-
ka bytové výstavby má svá 
omezení. V první řadě vychá-
zím z toho, že jsme vesnice 
a byl bych velmi rád, kdyby-
chom i nadále vesnicí zůsta-
li, což znamená, že ne jakýkoli 
typ stavby je pro vesnici vhod-

ný, určitě zde nejsou vhodné z 
architektonického a urbanis-
tického hlediska velké bytové 
domy. Druhým omezením jsou 
peníze a z hlediska významu lze 
jistě říci, že omezením prvním. 
Třetím omezením, které v 
podstatě vychází z toho, které 
jsem uvedl jako první je počet 
obyvatel obce. Abychom zůsta-
li vesnicí, považuji 1500 obyva-
tel za hranici, která by nemě-
la být překročena, přičemž za 
optimální považuji 1350-1400 
obyvatel obce. Obec v minulosti 
ani současnosti nevložila přímo 
do podpory bytové výstavby v 

obci žádné fi nanční prostřed-
ky. Vždy byla jen prostřední-
kem, případně příjemcem stát-
ní či jiné podpory, organizáto-
rem a garantem všech projektů, 
na kterých se nějakým způso-
bem podílela.
V současné době probíhá 
výstavbu v lokalitě „Za Netřeb-
ským Špýcharem“, kde je také 
umístěn Dům s pečovatelskou 
službou. Investorem tohoto 
projektu je BW_Církvice s.r.o., 
která patří do holdingu BW 
Holice. Obec Církvice, aby 
pomohla tomuto projektu, byla 
příjemcem dotace na technic-

kou infrastrukturu. Vzhledem 
k tomu, že jsou v podmínkách 
dotace termíny dokončení byto-
vé výstavby a protože vedení 
obce nechce vystavit obec něja-
kému riziku fi nančního posti-
hu, uzavřela obec s investorem 
projektu smlouvu o převze-
tí závazku z případných sank-
cí vůči obci. Touto smlouvou 
jsou téměř vyloučeny jakéko-
li fi nanční ztráty obce a o pozi-
tivních vlivech bytové výstav-
by budu hovořit dále.
A teď se právě dostávám 
k odpovědi na otázku polože-
nou v názvu článku.  Především 

Proč podporuji bytovou výstavbu v obci?
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jsou to fi nanční důvody spočí-
vající v příjmech obce. V 
současné době podle nové-
ho rozpočtového určení daní 
je příjem na jednoho obyvatele 
přihlášeného k trvalému poby-
tu v obci téměř 10tisíc Kč. Pro 
příklad uvádím, že v roce 1999 
jsme měli něco málo přes 1000 
obyvatel. V letošním roce okolo 

1250 obyvatel a sami vidíte, 
že rozdíl v příjmech je více jak 
2mil.Kč a tyto prostředky nám 
pomáhají v tom, abychom je 
mohli dále investovat do budo-
vání chodníků, komunikací, 
sokolovny, sportovišť a dalších 
potřebných věcí. 
Druhým významným důvodem 
je kapacita a naplněnost před-

školních a školních zařízení. 
Přestože se situace v důsledku 
zvyšování počtu obyvatel lepší 
i letos musela základní škola 
dostat výjimku z počtu žáků. To 
znamená, abychom měli dost 
dětí do školy. 
Dalším důvodem je i multi-
plikační efekt na živnostníky 
všeho druhu, ale především na 

obchody a pohostinství. A tento 
efekt lze také vztáhnout na míru 
využití služeb, které poskytuje-
me především v oblasti sportu. 
Ve výčtu důvodů bych mohl 
dále pokračovat, ale domnívám 
se, že snad každý z nás chce, 
aby se mu tam, kde žije, líbilo 
a dobře žilo.

Stanislav Vlk

V poslední době jsem zaznamenal 
zvýšenou intenzitu diskuze ohledně 
výstavby nového sportoviště v naší 
obci. Tak tedy…

Bohužel roste počet dětí i dospělých, 
kteří mají problémy s pohyblivostí či 
nadváhou, jenž patří mezi tzv. civilizační 
choroby. Příčiny mohou být různé. Když 
pominu zdravotní důvody (např. způso-
bené štítnou žlázou apod.) může to být 
nevyvážená strava, sedavé zaměstnání, 
„lákadla“ typu televize, počítače, počíta-
čové hry…
Ne, nechci nikomu říkat, co by měl a co 
ne – konec konců to je věc každého z nás 
a rozvoj techniky, která nás obklopuje a 
ulehčuje život přece nelze zastavit. 
O to víc ale vítám a oceňuji činnost 
všech sdružení a spolků, které v naší 
obci fungují – ať už to jsou fotbalisti, 
volejbalisti, nohejbalisti, hráči stolního 
tenisu, cvičení žen a žactva a v neposled-

ní řadě církvičtí a jakubští hasiči.
Všichni, kdož jsou jejich součástí a hlav-
ně ti, kteří navíc tyto aktivity vedou a 
organizují, mají můj obdiv a úctu. 
Novou nabídkou pohybu je již zmiňo-
vané nové sportoviště, kde je možnost si 
jen tak „pinknout“ tenis, zahrát si nohej-
bal, volejbal či fotbálek a ti nejmenší si 
mohou pohrát na dětském hřišti.
Něco malinko o faktech:
Výstavba je rozdělena na tři fáze. 
V loňském roce byly vybudovány multi-
funkční kurty a část dětského hřiště. Letos 
se budují komunikace a hřiště s umělým 
povrchem, a pokud vše dobře dopadne, 
mělo by se v příštím roce dokončit tzv. 
zázemí (kabiny se sprchami a toaletami) 
a dětské hřiště pro nejmenší. Po dokon-
čení bude mít obec k dispozici komplex 
za cca 39 milionů, z čehož 30 milionů je 
účelová dotace na sportoviště a 9 milio-
nů vlastní zdroje.
Sportoviště již dávno nejsou jen výsa-

dou měst. Mnohé malé obce již mají svá 
místa sportovního vyžití.
Před pár lety jsem měl možnost vidět 
kousek Belgie – v rámci fotbalového 
turnaje mládeže. V oblasti kde jsme se 
nacházeli, byly sportovní areály doslo-
va v každé vesnici (proto jsou asi Belgi-
čané nyní tak dobří ve fotbale). A na 
mou otázku „jak je to možné a zda se to 
vyplatí“ jsem byl od místních odměněn 
zpočátku nechápavými pohledy…
Sportovní a tělesná činnost, kromě zdra-
votních pozitiv, má také svou preven-
tivní funkci. Podle hesla „kdo si hraje, 
nezlobí“ je určitě lepší pro naši mládež 
se scházet při sportu, než z nudy „něco“ 
vymýšlet. 
Tyto všechny důvody vedou k tomu, že 
jsem vždy byl a budu zastáncem podpo-
ry aktivit vedoucích k rozšíření možností 
sportovního vyžití v naší obci.

Marcel Bilinkiewicz

Proč říkám sportovištím ANO

ODPADY v naší obci – přehled za rok 2013
Druh odpadu Náklady Příjmy

TKO od občanů 611 800,- 599 707,-

Tříděny odpad 213 817,- 79 281,-

Sběrný dvůr + hřbitov 60 842,- 1 640,-

Celkem odpadové hospodářství 886 459,- 680 628,-

Náklady na osobu, které dle smlouvy účtuje spol. AVE CZ, 
činily 435,-Kč bez DPH, tj. včetně 15% DPH 500,25Kč.
Do odpadového hospodářství je potřeba zahrnout veškeré odpa-
dy vzniklé na území obce (např. i likvidace černých skládek).
Rozdíl v příjmech a výdajích odpadového hospodářství 
205 831,-Kč je hrazen z prostředků Obce Církvice a proto se 
do budoucna nepředpokládá snížení platby za TKO od občanů.

Pro rok 2014 byl uzavřen dodatek ke smlouvě se společností 
AVE CZ na cenu 445,-Kč, tj. s DPH 511,75Kč.
Pokud bychom připočítali likvidaci veškerých odpadů, dostá-
váme se na částku 677,-Kč na občana. Přesto, že pro rok 
2015 počítáme opět s nárůstem za svoz a likvidaci odpa-
dů, nepředpokládáme zvyšování poplatků, který by i nadále 
zůstal ve výši 500,-Kč.

Tento projekt je realizován 
výhradně Úřady práce (ÚP) a 
je určen pro uchazeče o zaměst-
nání, kteří jsou hůře uplatnitelní 

na trhu práce (nízká kvalifi ka-
ce, vyšší věk, zdravotní omeze-
ní, atd.). Podmínkou však je 
dlouhodobá evidence uchazeče 

o zaměstnání. Jedná se o časově 
omezené pracovní příležitosti 
zaměřené především na údržbu 
veřejných prostranství, pomoc-

né práce ve školních zaříze-
ních či charitativní činnost. 
Na tyto pracovníky jsou ÚP 
poskytovány  zaměstnavatelům 

VPP – veřejně prospěšné práce
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příspěvky na mzdové nákla-
dy. Nevýhodou je, že si poten-
ciální zaměstnavatelé vybírají 
případné zaměstnance z aktu-
ální a mnohdy ne příliš boha-

té nabídky a vybraní adepti se 
musí po určité době (většinou 
6 měsíců) měnit. V rámci OÚ 
Církvice došlo navíc letos ke 
změně kmenového zaměstnan-

ce na údržbu obce. Na počát-
ku sezony se bohužel projevi-
la nezkušenost, hlavně v orga-
nizaci práce, ale během krát-
ké doby došlo k bezproblé-

movému zvládnutí situace. 
V současné době je údržba 
prováděna plynule a bez potí-
ží, i když došlo k další obměně 
pracovníků VPP. 

V naší obci je v současné době evidováno celkem 321 psů. 
Dost podstatná část majitelů chodí své pejsky venčit na obec-
ní prostranství a dost podstatná část si po svém miláčkovi 
neuklízí to, co cestou trousí. Proto je problematika znečiš-
ťování psími exkrementy v naší obci dlouhodobě ožehavá. 
Bohužel není v silách OÚ, aby docházelo k pravidelnému 
úklidu. Základem tedy je samosběr všech majitelů pejsků, 
což by mělo být samozřejmostí, ale bohužel tomu tak není. 
K čistotě by měly posloužit nově nainstalované koše. V obci 
byla vytipována místa, kde dochází ve větší míře ke znečiš-
ťování anebo kde se pejsci venčí nejvíce – drážka, u paní 
Kolářové, u hřiště, u sokolovny a kolem jakubského koste-
la. Na nových odpadkových koších jsou nainstalovány sáčky, 
které je možné si odmotat, a doufáme, že nebude problém 
je použít. Samozřejmě, není moc příjemné po svém pejsko-
vi uklidit, ale věřte, že ještě nepříjemnější je do „toho“ šláp-
nout po cizím psovi. 
Nám tedy nezbývá jen doufat, že si neukáznění majitelé psů 
konečně uvědomí tuto nepříjemnou situaci a polepší se.   

Zoufalý stav chodníků 
a veřejných prostranství V sobotu dne 21.6.2014 se konalo v zasedací místnosti obecní-

ho úřadu přivítání nově narozených občánků v naší obci.  Mezi 
naše občánky byli přivítáni Adéla Kroupová, Jakub Hnilič-
ka, Marie Holá a Sabina Votýpková. Pan starosta všem popřál 
hodně zdraví a radosti z dětí a předal malý dárek. O kulturní 
program se tradičně postaraly děti ze ZŠ.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V uplynulém čtvrt roce poblahopřály zástupkyně SPOZ těmto 
spoluobčanům, kteří oslavili svá krásná životní jubilea: Svitá-
ková Olga, Müllerová Marie, Málková Jana, Trpišovská 
Jana, Kellerová Drahomíra, Melichová Marie a Kácovský 
Karel. Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme pevné zdraví 
a hodně sil do dalších let. 

SPOZ

V sobotu 23.8.2014 se konalo již 8. Jakubské posvícení. Na 
děti zde čekaly dva skákací hrady, soutěže se sladkou odměnou 
a dětská diskotéka, na které nám krásně zazpívala dvě písně 
Kačka Vokálová. Odměnou všem bylo grilované kuře s limo-
nádou. Večer byla tradiční zábava pro dospělé. K poslechu i 
tanci hrála skupina Standy Jelínka z Kutné Hory. 

Jakubské posvícení
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 Jakubské posvícení

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘINKY
 Jakubské posvícení

Letošní školní rok již zdár-
ně započal. Do každé 

z obou tříd dochází po 27 
dětech. U Koťátek je z toho-
to počtu 18 dětí předškolních, 
u Myšiček 11 dětí mladších 
tří let. A právě tyto malinka-
té děti se musí nejprve vkli-
du adaptovat. U každého dítě-
te adaptace probíhá jinak. 
Některé vyžaduje maminku 
po celé dopoledne ve třídě, 
jinému stačí, aby mamin-
ka ráno počkala, až si zahra-
je a pak může odejít. Netří-
leté děti mohou docházet do 

mateřské školy pouze v tom 
případě, že jsou na předškolní 
vzdělávání zralé – nepláčou, 
účastní se společných činnos-
tí, reagují na podněty učitel-
ky, mají snahu se samy oblé-
kat a snaží se samy jíst.
Občas zaslechnu názor, že 
někde se takto s adaptací 
nepářou. Maminky ráno děti 
přivedou a nechají je, ať si 
pobrečí, že si nakonec zvyk-
ne každý. Takovéto „zvyká-
ní“ je ale spojeno s velikým 
stresem a tomu nechceme 
děti vystavovat. Nám mamin-

ky ve třídě nevadí. Alespoň se 
mohou na vlastní oči přesvěd-
čit o tom, co všechno s dětmi 
děláme, že je přijímáme tako-
vé, jaké jsou a ke všem se 
chováme stejně vlídně a sluš-
ně. My si za svou prací stojí-
me. To, že ji děláme dobře, 
nám potvrdila kontrola České 
školní inspekce, která na naší 
škole proběhla letos v únoru. 
Neshledala žádné pochybení, 

naopak v některých oblastech 
hodnotila činnosti naší školy 
jako příkladné.
Snažíme se, aby děti od nás 
odcházely dobře připrave-
né pro život a také pro další 
vzdělávání v základní škole. 
Tam, kde je dobrá spolu-
práce mezi námi a rodiči, se 
nám to daří. Pokud ale rodi-
če nemají zájem o spolupráci 
a o výsledky svého dítěte se 
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příliš nezajímají, v tom přípa-
dě mohou děti vykazovat v 
některých oblastech nedostat-
ky. Mrzí nás to, ale zázraky 
dělat neumíme.
Jednou z námi preferova-
ných oblastí je enviromen-
tální výchova. Přeloženo do 
srozumitelna to znamená, 
že učíme děti žít v souladu s 

přírodou – neničit ji, chovat 
se ohleduplně a šetrně. Hraje-
me Recyklohraní – předškolá-
ci plní zadané úkoly, sbíráme 
vybité baterie a drobný elek-
troodpad. Čas od času vyhlásí-
me sbírku velkého elektrood-
padu. Tady se můžete zapojit i 
Vy – zbavíte se všeho, co již 
doma neslouží a my budeme 

mít více bodů do naší soutě-
že. V uplynulém školním roce 
jsme za vysoutěžené body 
získali krásnou koloběžku. 
Také pořádáme sbírky staré-
ho papíru. I tady nám můžete 
pomoci a po vyhlášení sbírky 
přivézt papír svázaný v krabi-
ci před mateřskou školu. Pení-
ze za sběr nám slouží k poří-

zení nových hraček či  za ně 
jedeme do divadla. Takto děti 
učíme od útlého věku, že třídit 
odpad je užitečné a prospěšné.
I v tomto školním roce nás 
čeká plno práce a doufám, že 
se nám bude dařit.
Přeji to nejen nám, také Vám – 
ať se nám dobrá práce daří. 

Květa Roušalová

Letošní školní rok nám 1. září nepřá-
lo počasí. Silný déšť bohužel neumož-
nil každoroční slavnostní přivítání všech 
žáků před budovou školy. Provizor-
ně se vše tedy konalo uvnitř. Paní ředi-
telka mateřské školy Květa Roušalová 
přivedla nové žáčky – čerstvé prvňáč-
ky za zvuků veselých písniček, pouště-
ných obecním rozhlasem, až do přízemí 
školy. Zde je uvítala paní ředitelka školy 
Lenka Kvízová a poděkovala p.Roušalo-
vé za připravenost dětí na školní povin-
nosti. Pan starosta J.Volenec  předal  
prvňáčkům knihu plnou pohádek jako 
vzpomínku na tento den a spolu s ostat-
ními popřál mnoho úspěchů. Pak už pod 
vedením své paní učitelky Mgr. Ludmi-
ly Hruškové udělali pověstný první krok 
a vydali se do své nové třídy.
Protože kromě výuky nás zajímá, co děla-
jí děti ve volném čase, připravili jsme 
jim na výběr několik kroužků. V nich se 
mohou zdokonalovat v tom, co je zají-
má a baví. Vedle již tradičních kroužků 
angličtiny a počítačů se mohou přihlá-

sit do Šikulek a šperkování, na cvičení 
aerobicu nebo stolního tenisu. Nově letos 
začíná kroužek míčových her. Již něko-
lik let spolupracujeme s čáslavskou ZUŠ. 
Do školy dojíždí vyučující hry na fl étnu 
a hudební nauky a šetří tím dětem čas a 
rodičům peníze za dopravu. Rodiče tak 
nemusí mít starost o jejich bezpečnost. 
S výukou jsou velmi dobré zkušenos-
ti. Žáky vedeme ke zdravému životnímu 
stylu a péči o své okolí. V současné době 
se účastníme projektu na tříděný odpad. 
Máme ve škole sběrné nádoby na vybité 
baterie (monočlánky), drobné elektrospo-
třebiče, nefunkční mobily a úsporná svíti-
dla (zářivky…). Cokoli z uvedených věcí 
můžete do školy přinést. Pomůžete nám 
tím získat body do soutěže.
Každý podzim sbíráme kaštany a žaludy, 
přes zimu pomerančovou kůru. 
Jako každoročně jsme se snažili pro žáky 
přichystat mnoho zajímavých, poučných 
i zábavných akcí - divadelní vystou-
pení herců v ZŠ i MŠ a v Tylově diva-
dle v Kutné Hoře, pravidelný plavec-

ký výcvik. Z mnoha dalších akcí bych 
zmínila např. drakiádu školní druži-
ny, vycházky za poznáním, vícehodi-
nové třídní projekty, výchovný koncert, 
návštěvy výstav, exkurze, výlety.
Všechny rodiče, příbuzné, známé i ostat-
ní zveme do naší školy v pátek 28.listo-
padu, kdy se uskuteční Adventní tvoře-
ní. Pro rodiče s dětmi bude připrave-
no dovádění s čerty. Ti, co si budou 
chtít doladit vánoční výzdobu, dostanou 
možnost si vybrat něco z vánoční výsta-
vy. Kdo si bude chtít zkusit vyrobit deko-
raci či dárek vlastnoručně, budou vánoč-
ní tvořivé dílny. Pro všechny zajistíme 
občerstvení a milý úsměv. 
Další informace si můžete podrobněji 
zjistit na školních webových stránkách. 
Zde se také dozvíte například nejno-
vější aktuality ze školy, nebo si můžete 
prohlédnout naší fotogalerii.
Všem našim žákům přejeme i v tomto 
roce mnoho úspěchů při zvládnutí učiva 
a rozšíření svých znalostí a dovedností.

Mgr. Irma Krulišová

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
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Dovolte mi popsat bezvýchodnou situ-
aci naší školy, do které jsme se dosta-
li poté, co jsme se rozhodli integro-
vat dítě s tělesným postižením.  Popíši 
past, do které nás dostala naše naivi-
ta, že fi nanční pomoc se vzděláváním 
těžce tělesně postiženého dítěte nám 
zajistí stát. Takže pěkně od začátku.

Jak možná někteří z Vás víte, jeden náš 
občánek se bohužel narodil s vrozenou 
genetickou vadou, která ho upoutala na 
invalidní vozík. Trpí tzv. Duchenneovou 
svalovou dystrofi í, což je smrtelné, zatím 
neléčitelné onemocnění. Jde o nejčastěj-
ší typ svalové dystrofi e a udává se jeden 
případ na 3500 narozených chlapců. 
Charakteristická je progredující svalová 
ochablost, která nejdříve postihuje nohy 
a pánevní svalstvo, později se rozšiřuje 
na horní končetiny, krk a dýchací svaly. 
Nejpozději kolem třináctého roku jsou 
chlapci upoutáni na invalidní vozík. 
Smrt nastává obvykle mezi dvacátým a 
třicátým rokem jako důsledek srdeční 
nebo dechové nedostatečnosti.
Rodiče, ani my učitelky jsme ani na chvíli 
neuvažovali o tom, že by se dítě vzdělá-
valo jinde. Chlapec zde má zázemí kama-
rádů i rodiny a proto jsme usoudili, že to 
nejlepší pro dítě bude integrace do naší 
Základní školy. Daneček se tedy dosta-
vil k zápisu, seznámil se se svojí budou-
cí paní učitelkou a po dohodě s mamin-
kou jsme šli do peripetií s žádostí o asis-
tenta. Zažádali jsme si tedy o asistenta 
pedagoga, který by pomohl Danečkovi 
při činnostech běžných i vzdělávacích. 
Naši žádost zaštítilo odborné pracoviš-
tě, Speciálně pedagogické centrum pro 
tělesně postižené v Kolíně a doporučilo 
schválení asistenta v celém rozsahu, a to 
pět hodin denně. Jaké bylo naše překva-
pení, když Krajský úřad Středočeského 
kraje schválil poskytnutí asistenta pouze 
na hodiny dvě. To, že je dítě zcela odká-
záno na pomoc druhých, už úřad nezají-
malo. Do teorií, jak se o podporu vzdělá-
vání těžce postižených dětí stará stát, se 
raději pouštět nebudu. Daneček nastou-
pil 1. září 2014 spolu se svými spolužá-
ky z Mateřské školy do prvního roční-
ku naší ZŠ. Paní asistentka bude pomá-
hat paní učitelce v době, kdy se Daneček 
už na práci nebude moci soustředit. Bude 
vypomáhat i s chlapcovou sebeobsluhou. 
Její pomoc potřebuje Daneček po celou 
dobu vyučování. Ale proč stát neuhradí 
celou částku, která je k zajištění asisten-
ta potřeba? Jak mají malé školy takovou 
situaci vyřešit?                                                                                                       
Všude čteme články o tom, jak mají 

školy integrovat, o tom, že individuál-
ní integrace do běžné školy přináší dítěti 
pozitivní sociální zkušenosti. V budouc-
nu je pak pro takové dítě mnohem jedno-
dušší žít ve společnosti zdravých lidí. 
Integrace má podporovat v dítěti jeho 
rozvoj a nepředstavovat pro něj další 
zátěž. Bez asistence by ale zátěž skuteč-
ně představovala. Tomu bychom Daneč-
ka určitě nevystavili, ale asistenci by 
dítěti musela poskytnout matka. A tady 
jsme právě v pasti. Hlavním negativem 
tohoto řešení je to, že matka nemá žádné 
pedagogické vzdělání. Došlo by také k 
tomu, že by kvůli asistování, nemohla 
vykonávat svoji profesi a přišla by tak o 
zdroj obživy. Dalším negativním aspek-
tem by mohl být i vztah matka a dítě, 
který je zcela odlišný od vztahu peda-
gog a dítě. Uvažovali jsme i o tom, že by 
se na platu asistentky fi nančně podíleli 
rodiče, jenže Ti dítěti platí léky ze zahra-

ničí, které by měly zpomalit progresivní 
vývoj onemocnění. S prosbou o pomoc 
jsme oslovili okolní fi rmy a podnikate-
le. Požádali jsme i zřizovatele ZŠ, Obec-
ní Úřad v Církvici, který nám částečnou 
pomoc přislíbil, ale to bohužel naši situ-
aci neřeší. Daneček bez asistence být 
nemůže. Matka je pro něj jako asistent-
ka nevhodná a co by pro dítě znamenal 
přechod do internátní školy pro těles-
ně postižené myslím, vůbec nemu-
sím předesílat. Proto jsem se na tento 
problém rozhodla poukázat. Občané naší 
obce již spoustu let přispívají na chari-
tativní činnost ve formě Tříkrálové sbír-
ky. Nyní se ale jedno dítě a jeho rodi-
če naší obce ocitli v problémové situaci. 
Zkusme společně fi nančně trochu pomo-
ci Danečkovi a jeho rodičům prožít škol-
ní léta bez stresů a zátěží. Na jejich bedra 
jich totiž osud naložil až přespříliš.

L. Hrušková

Past jménem integrace
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Soptík 2014
Dne 14. září skončil 5. kolem 
v Močovicích 4. ročník ligy 
mladých hasičů „Soptík“. 
Předcházející kola se kona-
la postupně ve Svatém Miku-
láši, Uhlířských Janovicích 
– Žíšově, Kácově a v Hosto-
vlicích. Soutěžilo se opět ve 
třech kategoriích: příprav-
ka, mladší a starší hasiči. V 
prvních dvou kategoriích se 
bojovalo o vítězství až do 
posledního kola, u starších 
byla první dvě umístění jasná 
už po čtvrtém kole – 1. místo 
získali Uhlířské Janovice „B“ 

a 2. Močovice. V příprav-
ce si celkové vítězství odvez-
lo družstvo SDH Svatý Miku-
láš „A“. V mladších hasičích 
mezi sebou soutěžilo celkem 
13 družstev, z nichž dvě byla 
z našeho SDH. Církvice „A“ 
má mezi sebou už zkuše-
né závodníky, avšak celkům 
Mikuláše, Kácova a Močo-
vic prostě nemůžou konku-
rovat. V posledních dvou 
kolech ještě bohužel doplati-
li na neúčast některých klíčo-
vých závodníků, kteří byli 
zainteresováni v jiných akti-
vitách a nebo zasáhla chřip-
ka a tak bylo poslepované 

SDH CÍRKVICE

Dne 13.9.2014 pořádal SDH Jakub již 
druhé dětské sportovní odpoledne. Tak jako 
v loňském roce si děti mohly vyzkoušet 
několik disciplín a otestovat své dovednosti 
například ve střelbě ze vzduchovky, skáká-
ní v pytli, ručkování po laně atd. Odpoledne 
odstartovalo zajímavé vystoupení s koněm 
a mohlo se začít soutěžit. Ze zhruba 30ti 
dětí byly vybrány tři věkové kategorie. Děti 
do 4 let, do 7 let a od 7 výše. Každý kdo se 
zúčastnil dostal malou sladkou pozornost 
a děti, které se umístily na stupních vítězů, 
samozřejmě hodnotnější odměnu.
Tímto bych chtěl poděkovat všem kteří se 
podílely na organizaci akce a hlavně spon-
zorům bez jejichž fi nanční pomoci by neby-
lo možné tyto akce pořádat.      Milan Sova

SDH JAKUB
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pouze jedno družstvo. Celko-
vě si tedy Církvice „A“ vybo-
jovala 6. místo (první tři kola 
v plné sestavě se však držela 
na pěkném 4. místě). Nejlep-
ší dosažený čas v tomto roční-
ku byl: 23,24s. Církvice „B“ 
byla v této soutěži nováčkem, 
takže se teprve v lize zabyd-
lovala. Děti se moc snažily a 
občas se jim podařilo porazit i 

zkušenější soupeře. Do celko-
vého hodnocení však ohledně 
neúčasti v posledních kolech 
nebyly zahrnuty. Družstvo 
starších hasičů nastoupilo do 
soutěže s velkými ambice-
mi. Začali ale nepovedeným 
pokusem ve Svatém Miku-
láši, kde skončili na 7. místě 
(ještě že se ze všech pěti kol 
nejhorší výsledek nezapočí-
tává). Pak následovalo krás-
né 2. místo v Žíšově a 3. v 
Kácově, kde jsme dosáhli ze 
všech kol nejlepšího času a 
to 21,12s.  V Hostovlicích se 
nepodařil první pokus, avšak 
druhý i se dvěma nováčky 
vyšel dobře a tak jsme opět 
uhájili 3. místo. V Močovi-
cích se projevila velká připra-
venost na fi nále a konkuren-
ce byla opravdu veliká. Čas 
23,39s stačil pouze na 4. 
místo. Do celkového pořadí 
jsme se však probojovali na 

vynikající 3. místo ze sedmi 
dosti vyrovnaných družstev.
Do letošního ročníku se 
zapojilo celkem 24 družstev 
mladých hasičů. Všichni se 
už těšíme na další.
Rádi mezi sebe přivítáme 
nové členy ve věku 6 – 15 
let. Schůzky máme každý 
pátek od 16:00 hodin. 
Pokud je vhodné poča-

sí, scházíme se na cvičišti v 
Jakubě, jinak v hasičárně v 
Církvici. V období listopad 
– březen chodíme do soko-
lovny. Informace o dětském 
kroužku mladých hasičů 

získáte u Tomáše Valenty 
nebo Marie Procházkové. 

I v letošním roce se naše 
družstva dorostenek a doros-
tenců probojovala do krajské-
ho kola soutěže v požárním 
sportu, aby zde reprezentova-
la okres Kutná Hora. Letošní 
ročník se konal 22. června ve 
Vlašimském sportovním areá-

lu, kde byly pro konání této 
soutěže ideální podmínky. 
Běh na 100 metrů s překážka-
mi a štafeta 4 x 100 metrů se 
běhaly na tartanovém oválu, 
pro požární útok bylo vyhra-

zeno fotbalové hřiště a vědo-
mostní testy z požární ochra-
ny děti plnily v šatnách záze-
mí pro sportovní oddíly.
Po příjezdu všech dorostenec-
kých družstev na určené místo 
proběhla jejich prezentace a 
porada vedoucích. Slavnost-
ní nástup v 8:30 odstarto-
val celodenní klání. Soutěž 
zahájili dorostenci během na 

100 metrů s překážkami. Do 
soutěže se započítávaly časy 
pěti nejlepších závodníků z 
každého družstva. Z našich 
nejlépe zaběhl Tomáš Gross. 
V děvčatech si nejlépe vedla 
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Lucie Černohlávková. Pak 
přišly na řadu testy, kde hoši z 
celkového počtu 7x15 otázek 
udělali tři chyby, děvčata byla 
perfektně připravena a testy 
napsala bez chyby. Po splnění 
testu měli naši chlapci vyhra-
zen čas na trénink požární-
ho útoku, který děvčata zvlád-
la ještě před testem. Po obědě, 
kdy byl podáván krom chut-
né zeleninové polévky řízek 

s bramborem, všichni nabra-
li nové potřebné síly a pustili 
se do další disciplíny -  štafety 
4 x 100 metrů, která se běžela 
současně – jedna dráha doros-
tenci a druhá dorostenky. Zde 
obě naše družstva dělala, co 
mohla, ale drobné chybičky a 
zaváhání je stála lepší umístě-
ní v průběžném pořadí. Největ-
ší pozornost byla věnová-
na požárním útokům. Soutě-

žilo se s jednotnou stříkačkou 
FPN 10 používané na MČR. U 
dorostenek se projevila tréma a 
zdravotní problémy některých 
děvčat a tak čas 35,99s nesta-
čil na lepší umístění. Celkově 
si však naše dorostenky vybo-
jovaly pěkné 5. místo. I když 
se naši hoši snažili sebevíc, 
konkurence byla veliká a tak 
se museli spokojit za dosažený 
čas 31,9s v celkovém umístění 

s nevděčným, ale přeci jenom 
krásným 4. místem. 

Všem zástupcům našich 
dorosteneckých družstev patří 
dík za předvedené výkony 
a reprezentaci. Poděkování si 
zaslouží i všichni z řad vedou-
cích a rodičů, kteří se podí-
leli na přípravě, organiza-
ci a zajištění dopravy našich 
soutěžících.

 31. 10. 2014 Podzimní dílnička

   5. 11. 2014 Divadelní představení Čáslav: A do pyžam!

 17. 11. 2014 Lampionový průvod

 21. 11. 2014 Procházka peklíčkem

 28. 11. 2014 Adventní tvoření ZŠ

 30. 11. 2014 Rozsvěcení vánočního stromu

AKCE v CírkviciAKCE v Církvici
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ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ JAKUB

P O N D Ě L Í

Čas Oddíl Zodpovídá

16 - 18 BADMINTON Převrátil Čeněk

17 - 20 POSILOVNA J. Havrda, M. Uhlíř

18 - 19 KONDIČNÍ CVIČENÍ - ženy M. Pernikářová

19 - 20 CVIČENÍ  - ŽENY J. Uhlířová

20 - 21 FLORBAL L. Jandák

Ú T E R Ý

10 – 12.30 ZŠ J. Závůrková

15.30 – 16.30 MÍČOVÉ HRY - žactvo M. Malimánková

16.30 - 20 STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

S T Ř E D A

10.00 – 11.40 ZŠ J. Uhlířová

14 – 15.30 BADMINTON Čeněk Převrátil

16 – 17 AEROBIC - děti K. Pokorná

17 - 20 POSILOVNA Šlapák, M. Uhlíř

17.30 - 19 VOLEJBAL  - ženy Jan Kučera

19 - 21 VOLEJBAL - mix M. Jelínková

Č T V R T E K

10 – 11.40 ZŠ J. Uhlířová

13 – 14.30 ZŠ J. Uhlířová

16 – 17 RODIČE A DĚTI J. Kvízová

18 – 19 KONDIČNÍ CVIČENÍ M. Pernikářová 

19 – 20 AEROBIC - ženy P. Vyskočilová

P Á T E K

10 – 12.30 ZŠ J. Uhlířová

13 – 14.30 ŠD J. Uhlířová

16 – 17.30 Mladí hasiči M. Procházková

17 - 20 POSILOVNA J. Havrda, M. Uhlíř

17.30 - 19 STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

19 - 21 VOLEJBAL -  mix M. Jelínková

S O B O T A
10 – 12 Přípravka SK  únor-březen T. Hruška, Kicner 

  9 – 13 STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

N E D Ě L E
10 – 11.30 BADMINTON Jan Kučera

15 - 17 BADMINTON  listop.-únor T. Hruška

Od září 2014


