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Vážení spoluobčané,
dnešní informaci začnu tím, jak pokra-
čují přípravné práce na Církvickém 
obchvatu. Na začátku září tohoto roku 
začal v místech obchvatu průzkum 
podloží silničního tělesa - geodetický 
průzkum, který potrvá do února 2016. 
Pan Ing. Nejedlý (hl. projektant  
obchvatu), který zpracovával všechny 
předložené varianty, byl pověřen Ředi-
telstvím silnic a dálnic (dále jen ŘSD) 
zpracováním projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení. Jedna z mnoha 
věcí, které jsou pro tuto dokumentaci 
potřebné, je i tento průzkum podloží. 
Předpokládané dokončení projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení je 
dle informace p. Nejedlého v příštím 
roce 2016. Pokud bude tento termín 
dodržen, a v příštím roce se požádá  
o stavební povolení, posune se zahájení 
výstavby velmi kupředu. Nesmíme 
ovšem zapomínat na jednu z hlavních 
věcí a to je výkup pozemků, který je 
sice s majiteli předjednaný, ale ještě 
nezačal. Důležité však je, že přípravy 
dále pokračují a snahou všech je, aby se 
s obchvatem začalo co nejdříve.
U státní silnice ještě zůstanu a to 
konkrétně u chodníku od Jiroutů k auto-
busové zastávce směr Čáslav. Projektová 
dokumentace je připravená, jsou uzavře-
né smlouvy s Krajskou správou  
a údržbou silnic (dále jen KSÚS) a ŘSD 
o povolení provést stavbu. Stavební 
úřad v Kutné Hoře dal souhlasné stano-

visko a tak bylo požádáno o stavební 
povolení na MěÚ Kutná Hora, odbor 
dopravy. Po obdržení stavebního povo-
lení budeme muset provést výběr firmy, 
která vybudování chodníku zrealizuje. 
O tom kdy výstavbu chodníku započne-
me a která firma ji bude provádět, Vás 
budeme včas informovat. Tento chodník 
nebude financován z dotací, nýbrž  
z obecního rozpočtu a je to ve výši zhru-
ba 450tis. Kč bez DPH.
Další stavební akce, která proběhla, je 
chodník v Jakubě II. etapa, kde jsme 
obdrželi dotaci ve výši 500 tis. Kč  
a která byla již zrealizována v průběhu 
pokládky elektrických kabelů do země. 
Kolaudace a vyhodnocení proběhne  
v příštím měsíci a samozřejmě podáme 
žádost o dotaci na zbývající část chodní-
ku, který dokončíme vč. osvětlení  
v příštím roce. 
Když jsem u dotací, tak jen ve stručnos-
ti to, že jsme dostali pro jakubské  
a církvické hasiče 100 tis. Kč na vyba-
vení jednotek dle jejich požadavku.  
O protipovodňovém opatření u jezu  
na Klejnarce probíhají jednání právě  
v těchto dnech a výsledek bude znám  
v měsíci říjnu. Dokončení zázemí  
- kabin u sportoviště a přidělení dotace  
z Ministerstva školství mládeže  
a tělovýchovy, kde máme o dotaci  
požádáno, zatím nebylo rozhodnuto. 
Taktéž čekáme na rozhodnutí o přiděle-
ní dotace.

Na závěr pár slov o komunikaci  
ve vlastnictví KSÚS vedoucí z Jakuba 
od Nových Dvorů celou obcí, až ke stát-
ní silnici. Zde bych chtěl jen podotknout, 
že to není komunikace místní, abychom 
si ji např. zařadili do rozpočtu obce  
a zrekonstruovali z vlastních finančních 
zdrojů. Silnic, které jsou v takovémto 
špatném stavu, jsou v našem okrese 
desítky km, jak v obcích, tak i mimo 
obce (na opravy komunikací a propust-
ků II. a III. třídy dostal středočeský kraj 
pro všechny okresy cca 700 mil.Kč). 
Prosadit právě tuto komunikaci nebude 
zrovna jednoduché, ale není to vylouče-
né. Požádal jsem písemně ředitelství 
KSÚS o celkovou rekonstrukci silnice 
č.III/33818,a aby byla zařazena mezi 
okresní priority a zrekonstruována. 
Pozval jsem na prohlídku komunikace 
vedoucího oblasti pro Kutnou Horu  
p. Holana a také okresního cestmistra  
p. Gajdoše a shodli jsme se na tom,  
že komunikace mimo úseku u sokolov-
ny je ve velmi špatném stavu.
Věřím, že oprava silnice bude provede-
na a zlepší se nám alespoň o trochu 
doprava v obci.
Co ještě dále připravujeme - rekon-
strukce MŠ, dokončují se projekty  
na chodníky a cyklostezku, rekonstruk-
ce lávky k Utopenci, výměna svítidel 
veřejného osvětlení…, ale o tom zas 
příště.

Jiří Volenec, starosta

Zvony kostela 
sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba má tři zvony, malý, 
umístěný u vchodu do podvěžní kobky,  
a dva velké na věži. Oba zvony byly  
v roce 1968 spuštěné na klenbu druhého 
patra věže a pod prkennou deskou tam 

leží dodnes. Stalo se tak proto, že závěs-
ná stolice, která oba zvony nesla, 
dosloužila a bylo třeba ji vyměnit.  
K tomu do dnešního dne nedošlo.
Nejstarší funkční zvon v České republice 
je Vilém v Havlíčkově Brodě a odlit byl 
v roce 1305. Pražský nejstarší zvon 
Kateřina ve Strahovském klášteře je 

datován do roku 1485. Náš větší zvon 
pochází z roku 1504 a jen o málo menší 
byl původně odlit v roce 1515, ale pozdě-
ji pukl a byl přelit v roce 1872. Oba 
zvony byly odlity v dílně nejvýznamněj-
šího zvonaře z Kutné Hory Ondřeje 
Ptáčka. První odléval sám mistr, druhý 
už po mistrově smrti jeho synové.
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agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 sb., katastrální zákon
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) nám v návaznosti na ust. § 64 a 65 zákona  
č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, zaslal aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemo-
vitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní 
působnosti naší obce. Data k 1.8.2015 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Seznam je 
k nahlédnutí na úřední a elektronické desce obecního úřadu nebo na obecním úřadu. V případě, že se v seznamu 
vyskytne jméno někoho z Vaší rodiny, a budete mít zájem o pozemek, budete muset otevřít nové dědické řízení.  
V případě, že zájem mít nebudete, v roce 2024 pozemek propadne státu.

Puklý zvon přelila Anna Bellmannová, 
zvonařka z Prahy. Dá se tedy říct,  
že větší jakubský zvon patří k nejstarším  
v republice. Uložení zvonů je poněkud 
nedůstojné a je nekonečná škoda,  
že neslouží svému účelu. Přežily staletí 
se všemi jejich válečnými pohromami, 
aby v relativně klidné době ležely téměř 
zapomenuté, znečištěné holuby, zastrče-
né v tmavém koutě.
26. 6. 2015 uspořádala firma Dobrá  
nálada, a.s. a firma Mapes, spol. s r. o. 
benefiční koncert, jehož výtěžek je prvo-
počátkem pro opětovné zavěšení zvonů. 
Majitelé obou firem využili svých osob-
ních kontaktů k získání sponzorů a to se 
vcelku podařilo. Přišli hlavně lidé, kteří 
mají vztah k historii a pociťují hrdost  
na to, že zrovna zde se nachází tak 
unikátní kostel o kterém téměř nikdo 
nevěděl, že má i zvony. Ovšem nejúžas-
nější bylo, že se zúčastnilo tolik obyvatel 
naší obce, přestože bylo vstupné  
100,- Kč. Přišlo padesát jedna místních 
návštěvníků. Ze sponzorů věnovali 

nejvíce Dobrá nálada, a.s. téměř deset 
tisíc, Mapes, spol. s r. o. pět tisíc a ZOS 
Kačina, a. s. čtyři tisíce. Účinkujícími 
byl začínající varhaník pan Jakub David 
Smešný a začínající sopranistka slečna 
Diana Hladíková.  Atmosféra byla velmi 
přátelská, slavnostní a většina sponzorů 
slíbila, že přijdou rádi i na další akci  
a přivedou své přátele. Podařilo se nám 
získat téměř třicet osm tisíc. Částka byla 
odeslána na účet farního úřadu v Sedlci. 
Všichni organizátoři moc děkují za účast 
a slibují, že to nebyla akce ojedinělá  
a v budoucnu uspořádají další koncert,  
o kterém vás budou včas informovat. 
Doufají, že opět přijdete. 
Dobrou zprávou je, že farní úřad v Sedlci 
se rozhodl pro rekonstrukci závěsné 
stolice a vybudování dřevěného schodiš-
tě ve věži. Proto již vytvořil finanční 
reservu a nejpozději v roce 2017 se začne 
s pracemi. Snad se tedy splní přání, které 
bylo vysloveno některými místními, 
ještě zvony slyšet.

V uplynulém čtvrt roce oslavili svá krásná životní jubilea: pan Sova Stanislav, paní Ludrová Helena, paní Sekerková Irena,  
paní Krátká Marta, paní Třískalová Miluše a paní Melichová Marie.  

spoZ

Jakubské posvícení
Dne 29. 8. 2015 se uskutečnilo tradiční Jakubské posvícení na návsi v Jakubě. Počasí bylo tropické, ale i přesto si děti přišly 
zasoutěžit, odměnou jim byl balíček sladkostí, drobnost pro radost, párek v rohlíku a malinovka a potom si všichni malí návštěv-
níci mohli zatančit na diskotéce. Od 20 hodin začala zábava pro dospělé, která skončila v ranních hodinách.
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sucho - aneb když se nedodržuJe beZpečnost
Letošní dlouhotrvající suché a teplé  
počasí potrápilo celou republiku. Tyto 
klimatické podmínky s sebou přinesly 
nedostatek vody a podepsaly se na mnoha 
požárech hlavně polí, lesů a luk, kdy situ-
aci ještě mnohdy zhoršoval zesilující vítr. 
Bohužel, požáry se nevyhnuly ani naše-
mu katastru. Nejdříve hořelo pole  
v okrajové části obce, jiný požár potom 
vznikl na poli v obydlené oblasti,  
kde hořelo strniště. Došlo také ke vzníce-
ní kontejneru ve dvoře soukromé firmy, 
kde byl požár zažehnán duchapřítomným 
zásahem místního občana. Největší škodu 
a nebezpečí rozšíření ohně na okolní 
obydlené budovy způsobil požár stodoly 
v Jakubě, který zavinilo použití zábavné 
pyrotechniky v blízkosti kostela. I když 
všímaví sousedé okamžitě začali alarmo-
vat majitele i hasiče, uskladněné seno 
hořelo velmi rychle a v konečné fázi oheň 
kompletně zničil střechu  hospodářské 
budovy  a strop nad chlévem. Naštěstí se 
alespoň podařilo vyvést z chléva všechna 
domácí zvířata a zachránit uskladněné 
cenné věci majitelů.
I když po celou dobu sucha a veder byly 
postupně vyhlašovány stupně nebezpečí  
a varování, při kterých byli občané sdělo-
vacími prostředky nabádáni k opatrnosti  
a dodržování určitých bezpečnostních 
pravidel, podstatná část požárů vznikla 
důsledkem lidské neopatrnosti,  nezodpo-
vědnosti a nedbalosti.
U výše jmenovaných požárů zasahovala 
mimo profesionálních a dobrovolných 
hasičů okrsku i místní Jednotka požární 
ochrany. Je dobře, že v takovýchto přípa-
dech nezištně pomáhají občané ať už  
z řad hasičů či sousedů, příbuzných a blíz-
kých.  Ti všichni si zaslouží veliké uznání 

a poděkování za obětavou pomoc,  
na rozdíl od těch, kteří nerespektují 
bezpečnostní doporučení a lehkomyslně 
zaviní požár s následnou značnou škodou. 
Pokud by se nezasáhlo tak rychle a oheň 
se rozšířil, měl by nejspíš nedozírné 
následky. To by si měli  uvědomit přede-
vším ti, kteří si myslí, že se nemůže  
nic stát. Na to však těžce doplácí ostatní. 

k u l t u r n í  a  s p o l e č e n s k é  a k c e
20. 10. 2015 divadlo kolín - dívčí válka
13. 11. 2015 vánoční tvoření 17:00
17. 11. 2015 lampiónový průvod
27. 11. 2015 adventní tvoření v ZŠ
28. 11. 2015 rozsvěcení vánočního stromu
2. 12. 2015 procházka peklíčkem 17:00
4. 12. 2015 vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 15:15 
11. 12. 2015 vánoční koncert kmochovy hudby 

něco málo Z historie
My všichni školou povinní již léta sledujeme zvláštní úkaz: 
není kratších měsíců v roce nežli červenec a srpen a nejdelším 
měsícem bývá paradoxně  únor - alespoň nám, co se těšíme 
na jaro, se nejvíce vleče. Školní rok je tedy již v plném běhu. 
Zahájili jsme jej tradičně slavnostním předáváním prvňáčků. 
Letos ukončilo předškolní vzdělávání  v naší mateřince třináct 
dětí, z toho počtu jedenáct prvňáčků jsem slavnostně předala 
do místní základní školy a  dvě děti se budou dále vzdělávat  
v Čáslavi. 
Zájem o umístění dětí v naší mateřince  v novém školním roce 
byl opět veliký, pro nedostatek volných míst jsem musela 
čtyři uchazeče odmítnout. Tak jako každoročně jsem žádala  
zřizovatele o schválení výjimky z počtu dětí na třídu, v každé  
třídě se bude vzdělávat dvacet sedm dětí. V současné době 
 

probíhá ve třídě u myšiček zejména  adaptace nových dětí  
a s koťátky pilně pracujeme na jejich všestranném rozvoji.
Jedním z našich vzdělávacích cílů je žít v souladu s životním 
prostředím. Naplňujeme jej mimo jiné tříděním použitého 
materiálu a jeho odevzdáváním k dalšímu zpracování. Můžete 
nám tedy i Vy pomoci sbírat starý papír, víčka od pet lahví, 
vybité baterie a nepotřebné elektrospotřebiče. Třikrát do roka, 
vždy po vyhlášení akce, nám je můžete dovézt před mateřskou 
školu. Těšíme se, že s námi i Vy budete spolupracovat. O všech 
akcích naší mateřinky se dočtete na webu: www.mscirkvice.
webnode.cz
Příjemné a úspěšné podzimní dny přeje za mateřinku 

Bc. Květa Roušalová. 

ZpRáVY Z naŠí MaTeŘInKY
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ŠKolní ZpRáVY
Letošní školní rok jsme zahájili zvesela. Přivítali jsme  
15 nových prvňáčků a dvě vyučující. Zajímavostí je, že máme 
ještě 2 žáky v USA. Pro všechny žáky jsme připravili kromě 
výuky i pestrou nabídku kroužků, kterou můžeme směle 
konkurovat městským školám, jakožto i kvalitním vybave-
ním školy. Snažíme se sledovat nové trendy ve výuce a proto 
pracujeme s účinnými výukovými metodami. Zatím se nám  
ze všech nejlépe osvědčuje metoda čtení sfumato, o které jsme 
psali v minulém čísle. V matematice  pracujeme s žáky meto-
dou profesora Hejného, o které píše L. Hrušková. Snažíme 

se seznámit rodiče i širší veřejnost s podstatou těchto metod. 
Svou práci předvedou vyučující na ukázkových hodinách.  
Ale nejen výuka, ale i další činnosti s ní související patří k naší 
náplni. Kultura, sport, ekologie, soucítění a pomoc potřebným 
a tak podobně se také objevují v naší práci. V mnoha přípa-
dech je to ve spolupráci s dalšími složkami v obci a veřejností, 
která byla doposud ve skvělém souladu a věřím, že to tak bude 
pokračovat i nadále. Všem žákům přeji načerpání spousty důle-
žitých znalostí a dovedností i krásné ocenění jejich výkonů.  
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Z pohledu učitelky:
Myslím si číslo. Když k němu přidám dvakrát číslo 3, dostanu 
číslo 7. Jaké jsem si myslela číslo?
Krokuj. Stoupni si na pětku, udělej sedm kroků dozadu.  
Začni, teď! Kde stojíš? Rozděl proužek papíru na poloviny,  
na čtvrtiny... Tak takhle by mohly vypadat matematické 
rozcvičky na začátek hodiny matematiky v 2. ročníku. Děti 
zvládnou násobit, když násobilku ještě neviděly. Dokážou 
počítat v záporných číslech, i když se je nikdy neučily a použí-
vají zlomky i rovnice úplně bez problémů.
S matematikou profesora Hejného jste se v září mohli 
podrobně seznamovat v seriálu pro rodiče, který vydávala 
MF Dnes. Snad jsou již pryč doby, kdy se děti učily počítat 
na rychlost. Zjistilo se totiž, že vychováváme kalkulačky,  
které si pak neporadí s běžnými úlohami ze života. Tato meto-
dika je skvěle propracovaná, založená na vlastním poznatku 
dítěte. Dítě se učí orientovat v prostředích a tato prostředí  
se neustále prolínají a rozšiřují. Učitel není ve třídě jako mentor, 
který vykládá látku, ale jako průvodce. Děti si samy vysvětlují 
postupy řešení. Chyba není vůbec vnímána negativně. Učitel 
se ptá skupiny: „Berete to? Souhlasíte s tím?“ Nepoukazu-
je na chybu, ale vyzývá ostatní, aby se k výsledku vyjádřili.  
Děti pak neřeší, zda někdo udělal chybu, ale radují se z toho,  
že na řešení přišly. Každé dítě může přispět svým pohledem. 
Děti zjišťují, že mají úlohy více řešení a přicházejí na ně samy. 
Tato matematika učí diskusi, obhajobě svého postoje, spolu-
práci a naslouchání druhému.
Metodika využívá zvědavosti, zvídavosti, hravosti, a otevře-
nosti dětí. Často se z lavic ozývá: „Já už vím! To je přece 
takhle. Já to mám. Mám další řešení!“ To, že postup řešení 
nevysvětluje učitel, ale spolužák, pomáhá ostatním dětem, 
které úlohu nevyřeší, aby ji pochopily. Poznatek, na který dítě 
přijde samo, se nezapomíná. Dítě si vytvoří svoje schéma, které 

mu v paměti zůstane, nevytratí se. To je důvod, proč děti učené 
klasickou matematikou, mrskají na 1. stupni násobilku zpaměti,  
ale na druhém stupni si ji vybavují velmi špatně. Zapomínají. 
To vysvětluje i hlášky typu: „To jsme se ještě neučili! Jak to,  
že neumíš rovnice, když jste se je učili už vloni?“ 
Nejsou tu úlohy pouze na jeden typ operací. Děti se neptají: 
„Paní učitelko, je to na sčítání nebo na odčítání?“ Často musí 
zvládnout i několik úkonů, než se k řešení doberou. Tohle 
počítání je ale plné her, manipulací a hlavně přemýšlení. Děti 
nejsou znechucené nekonečnými sloupečky a mechanickým 
počítáním na rychlost. Když se jich zeptáte, který předmět je 
ve škole baví nejvíc, odpoví většina, že je to matematika.
Rodiče se mě často ptají, jestli nebudou naše děti na druhém 
stupni ztracené, když se tam matematika profesora Hejného 
nebude vyučovat. Vždycky odpovídám, že matematika je jen 
jedna. Určitě nebudou zaostávat, ale jejich nadšení z objevo-
vání asi vymizí. Kdyby Vás zaujala metoda profesora Hejného 
a chtěli jste se podívat, jak vypadá takové objevování v praxi, 
přijďte se podívat na otevřené hodiny, které pro vás budou 
k dispozici 12. 11. 2015, kdy se bude konat Den otevřených 
dveří s otevřenými hodinami. 

děti obJevuJí matematiku samy a baví Je to

Z pohledu rodičů:
„Líbí se mi tato matematika podle metody pana Hejného.  
S některými příklady bych si hned asi nevěděla rady, protože 
jsem se to učila jinak.  Ale děti s tím nemají problém a vědí 
jak na to.“
„Proč jsem ráda, že se moje děti učí matematiku metodou 
profesora Hejného? Nenásilná zábavná forma, kterou se děti 
seznamují se základními matematickými postupy a princi-
py, mi při ukázkách přišla velice zajímavá. První ukázková  
hodina ve mně vzbudila obrovský zájem a hned jsem se snaži-
la sehnat podrobnější informace k metodě. Protože já osobně 
mám ráda matematiku, lákala mě ta šance, že moje děti budou 

také mít matematiku rádi. Různá prostředí, která hodiny  
matematiky provází, jsou pro děti zajímavá a pomáhají jim 
mezi sebou komunikovat a hledat společně řešení. Zajímavé 
mi také přijde, že důležitou je v hodinách matematiky chyba  
a překvapivě je chyba vítána, protože pomáhá dětem si uvědo-
movat, kde nepostupovaly správně. Děti, když zjistí, že mají 
chybu, nerozpláčou se, ale dokážou vysvětlit, jak postupova-
ly a díky tomu nalézají správné postupy řešení. Jsem ráda,  
že moje děti můžou navštěvovat školu, kde se učí těmito  
metodami. Ať je to již dříve vychvalované „Sfumato“, ale i tato 
metoda pro výuku matematiky.“

spokojení rodiče
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Již potřetí organizoval Náš sbor 
SDH Jakub dětské sportovní odpo-
ledne ve spolupráci s obcí Církvice. 
Jako předešlé dva ročníky bylo pro 
děti připraveno několik sportovních  
a vědomostních disciplín, ze kterých měla 
největší ohlas jako v minulých letech střel-
ba ze vzduchovek a stříkání džberovkou 
na plechovky. Pro děti bylo připrave-
no lehké občerstvení a každý soutěžící  
si odnesl i sladkou odměnu. Ve večer-
ních hodinách bylo připravené posezení  
pro dospělé s živou hudbou. Počasí se 
vydařilo a podle úsměvu dětí bylo vidět, 
že se jim akce líbila a jen doufáme,  
že se ve stejném duchu ponesou i příští 
akce, které hodláme pořádat.

Dále bych se chtěl omluvit všem dětem 
i rodičům, že se z organizačních důvo-
dů nekonala ohlášená ukázka výcviku 
dravých ptáků a ukázka hasičské tech-
niky, bohužel obě ukázky nám byly 
odřeknuty na poslední chvíli a už neby-
lo možné zajistit odpovídající náhradní 
vystoupení. 
Tímto bych chtěl poděkovat obci  
Církvice, zvláště panu starostovi  
za skvělou spolupráci, dále bych chtěl 
poděkovat panu Dymákovi za poskytnu-
tí sponzorského daru a v neposlední řadě 
patří obrovské poděkování všem členům 
SDH Jakub, kteří se na přípravě a samot-
ném konání akce podíleli.

Milan Sova

Dne 30. května se naše dorostenky a dorostenci probojovali  
v požárním sportu z okresního kola v Krchlebech do krajského 
kola v Kolíně, které se konalo 21. června. Organizace závodu 
i samotný stadion s tartanovou dráhou byly perfektně připra-
veny. Při srazu naší mládeže nastal problém u dorostenek,  
kdy se jedné z nich zkomplikovala doprava a dorazila pozdě-
ji. To děvčata poněkud rozhodilo, což se po té projevilo  
i v samotném závodu. V testu z požární ochrany udělala děvča-
ta jednu zbytečnou chybu. Štafeta 4x100 metrů vyšla dívkám 
celkem slušně, s časem 76,72 s obsadily v této disciplíně  
5. místo. V běhu na 100 m s překážkami se vedlo nejlé-
pe Lucce Černohlávkové, která zaběhla čas 21,47 s a Verče 
Hudečkové s časem 22,54 s. V požárním útoku děvčata zazmat-
kovala na koši, pokus se jim vysloveně nepovedl a propadly  
se na celkové 7. místo. Z celkového počtu jedenácti družstev 
není 7. místo na krajském kole žádná ostuda. O něco větší nadě-
je byly vkládány do družstva dorostenců. V testu sice tradičně 
udělali jednu chybu, ale zato se vytáhli ve štafetě 4x100 m.  
Čas 68,62 s sice stačil až na páté průběžné místo, ale čtyři 
družstva doběhla s rozdílem 2 s. V běhu na 100 m s překáž-
kami k úspěchu výrazně pomohl Petr Pluhař s časem 18,72  
s (5. nejlepší čas), Lukáš Pytloun a Bohouš Klečka (21,41 s). 
Vše měl tedy rozhodnout požární útok. Konkurence však byla 
opravdu velice vyrovnaná, protože v rozmezí pouhé necelé 
jedné sekundy ukončilo svůj pokus celkem pět družstev, mezi 
kterými figurovalo i to naše. O necelé 3 s uniklo už jen druž-
stvo Kostomlátek. Celkově si tedy naši dorostenci vybojovali 
pěkné 5. místo. 

Rekapitulace krajského kola

Dorostenky Dorostenci
1. Petrovice (PB) 1. Kostomlátky (NB)
2. Stezimíř (BN) 2. Lužná (RA)
3. Tebek (PV) 3. Sestrouň (PB)
7. Církvice 5. Církvice

Všem k jejich úspěchu gratulujeme.  

sDH JaKub

sDH CíRKVICe

soptík
Letošní V. ročník ligy v požárním útoku dětí SOPTÍK se konal 
za účasti rekordního počtu družstev. V kategorii přípravka 
soutěžilo až 9 družstev, za mladší nastoupilo až 18 družstev  
a ve starších hasičích se předvedlo v průběhu šesti kol  
až 9 družstev SDH okresu Kutná Hora. Hned 1. kolo se  
konalo u nás, a to v prostorách cvičiště v Jakubě. Organizačně 
se nám soutěž za pomoci členů SDH Církvice a Jakub podařila 
zvládnout celkem dobře a i výsledky splnily naše očekávání. 

Družstva Církvice si doma v obou kategoriích vybojovala 
sice nepopulární, ale velice pěkná 4. místa. Postupně si naše  
družstva vybojovala tato umístění: 
 
 starší mladší
Žleby 7 12
Uhl. Janovice 4 6
Sv. Mikuláš 5 9
Kácov 2 8
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okrsková soutěž 27. června 
2015 v nových dvorech
Této soutěže se zúčastnila 2 družstva mužů a 2 družstva žen 
z SDH Církvice a 1 družstvo mužů a 1 družstvo žen z SDH 
Jakub.
Začínalo se štafetou 4x100m s překážkami: okno, dvoumetro-
vá bariéra pro muže, 80 cm vysoká bariéra pro ženy, kladina  
s hadicemi ROTT s napojením na rozdělovač a přenos hasicího 
přístroje.
Umístění po obou pokusech štafety bylo v kategorii muži  
- první Církvice A, druhá Církvice B, třetí Nové Dvory, čtvrtý 
Jakub. V kategorii žen – první Církvice A, druhá Církvice B, 
třetí Malín, čtvrtý Jakub. 
Až druhá disciplína, požární útok, ale rozhodla o celkových 
výsledcích soutěže. Běžel se jen jeden pokus a s jednotnou  
stříkačkou pro všechna družstva. 
Muži z Církvice A nasadili s časem 34,57 s vysokou laťku, 
muži z Jakuba zaběhli útok v čase 50,4 s, což jím stačilo  
na 4. místo v útocích. Muži Církvice A nastavenou laťku 
překonali a vylepšili čas na 32,67 s a netrpělivě čekali na 
výkon Nových Dvorů, kteří měli poslední startovní číslo. 
Novodvorští hasiči zastavili čas útoku v 32,67 s, tedy v úplně 
stejném čase. 

Ženy z Církvice B rozeběhly svůj pokus v útoku slušně a čas 
na displeji sliboval nadějný výsledek, jenže po vytažení savice 
z vody chyběl našroubovaný koš. Děvčatům se tudíž čas nepo-
čítal a zaznamenaly neplatný pokus. Holky z Jakuba zaběhly 
čas 56,32 s. Poslední na startu byla Církvice A, která ukončila 
pokus v čase 35,43 s a byl to nejrychlejší čas v útocích žen.
Celkové výsledky - muži - 1. místo Církvice A, 2. místo Nové 
Dvory, 3. místo Církvice B, 4. místo Jakub, …
Celkové výsledky - ženy - 1. místo Církvice A, 2. místo Malín, 
3. místo Církvice B, 4. místo Jakub.

Letošní 7. LETNÍ VÁBENÍ ustoupilo přesile. O víken-
du před tím se konala spousta akcí jako Kmochův Kolín,  
Votvírák, Avon pochod atd. Proto jsme naše VÁBENÍ přesu-
nuli na 20. 6. 2015. A z počátku se zdálo, že to byla chyba.  
Zatímco minulý víkend se nedalo vedrem ani dýchat, 
VÁBENÍ se probudilo do zimy a deště. Ale přesto jsme se  
u sokolovny sešly jako obvykle v hojném počtu. Občerstvení,  
které nesmí chybět, jsme ukryly dovnitř. Oheň s gyrosem  
a pípu pod přístřešek a do cvičení jsme se pustily v sokolov-
ně. No nemělo to chybu! Možná i díky drobné nepřízni počasí 
většina z nás (a některé možná úplně poprvé) odcvičily téměř 
všechno. A že to bylo náročné: stepy jsme zvládly celkem hravě 
- vůbec ne proto, že to bylo to první, do čeho jsme se pusti-
ly. Piloxing, už bylo jiné kafe... box, tanec a pilates na hudbu  
ve smrtícím tempu odcvičila většina s vypětím všech sil.  

Po krátké přestávce, posilnění a mini-odpočinku následoval 
oblíbený taneční aerobik. Byla to dobrá volba, neboť nebylo 
poznat, že některé z nás pletou nohama naprosto nekoordi-
novaně... Interval absolvovaly jen ty nejodolnější. A to bylo 
potřeba šetřit síly na Tabatu.
Ale zvládly jsme to. I počasí se nakonec umoudřilo a my se 
mohly po pořádaném zápřahu posadit venku. Popíjelo se.  
Povídalo. A samozřejmě bylo nutné sníst všechny ty dobro-
ty, co se na stole objevily... Nespěchaly jsme. Měly jsme  
na to celý den. A i když to tak zpočátku vůbec nevypadalo,  
bylo to naprosto úžasné. Díky našim klukům z caterin-
gu, kterým nevadil déšť ani vítr a opatrovali gyros jako oko  
v hlavě! Díky mým holkám, které nezklamaly a vím, že nikdy 
nezklamou! A v neposlední řadě díky instruktorkám za stále 
nové a nové nápady...:-)

Liga Soptík vyvrcholila posledním kolem v Močovicích. 
Všechna družstva bojovala do posledního útoku a snažila se 
o co nejlepší výsledek. Mladší se umístili na 10. místě a starší 
na 6. místě. Celkově si hasiči z Církvice odvezli v kategorii 

mladších 7. místo z 18. zúčastněných družstev a starší 5. místo 
z 8. družstev. První místa si vybojovali zástupci z Mikuláše, 
Kácova a Uhlířských Janovic. 

7. letní vábení
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TJ CíRKVICe
rodiče a děti, míčové hry, voleJbal
V naší vesnici se najde pár nadšenců, kteří se snaží děti přivést 
ke sportu a postupně se daří pro děti otevírat v naší TJ Církvi-
ce v prostorách sokolovny různé kroužky a cvičení. Bohužel  
je kapacita tělocvičny omezená a pro další cvičení či krouž-
ky se hledá obtížně místo v rozvrhu hodin Sokolovny.  
Pro nejmenší děti již 4. sezónu začíná opět cvičení - Rodiče  
a děti. Každý týden je pro děti připravený program, skládající 
se z různých písniček či básniček, doprovázených pohybem, 
ale především z různých her. V neposlední řadě je vše dopro-
vázeno cvičením na různých nářadích a pomůckách - ať je 
to žíněnka, lavička, trampolína či překážková dráha. Děti se 
se svými rodiči scházejí každý čtvrtek od 16 do 17 ti hodin.  
Na toto cvičení navazuje kroužek Míčových her pro děti,  
který v září zahájil 2. sezónu. Pro kroužek je vymezený čas  
v úterý od 15:30 do 16:30. Činnost je pro děti rozdělena tak, 
aby si trochu mezi sebou zasoutěžily, něco si zahrály a zároveň 
se něco i naučily. Pokud by děti nevěděly, jestli je to bude bavit, 
stačí si to přijít vyzkoušet. Další cvičení pro starší děti bohu-
žel zatím v tělocvičně není. Starší děti se můžou přijít podívat  
a vyzkoušet si  volejbal, a to od 17 ti hodin každou středu.  
V této době je na programu TJ volejbal žen, ale snahou je, 
věnovat se i začátečníkům. Volejbalu je v tělocvičně věnován 
čas samostatně pro ženy, tj. ve středu od 17 do 19 ti hodin. 

A potom volejbal tzv. smíšený pro ženy i muže, a to každou 
středu a pátek od 19 ti hodin. Všichni zájemci se můžou přijít 
podívat a zahrát si. V příznivém jarním a letním období se 
oddíl přesouvá na antukové hřiště u sokolovny.
Velmi aktivně pracuje i oddíl stolního tenisu, který srdečně zve 
další zájemce do svých řad. 
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roZpis  cvičení  v sokolovně  Jakub od Září 2015

roZpis cvičení v sokolovně Jakub od Září 2015
den čas oddíl Zodpovídá

PONDĚLÍ 14.30-16 STOLNÍ TENIS Petr Uher

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

ÚTERÝ 10 – 11.40 ZŠ J. Uhlířová

15.30 – 16.30 MÍČOVÉ HRY - žactvo M. Malimánková

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

KOPANÁ    leden – únor

STŘEDA 10.00 – 11.40 ZŠ J. Uhlířová

14 – 15.30 BADMINTON Převrátil Čeněk

17 - 20 POSILOVNA Šlapák, M. Uhlíř

17 - 19 VOLEJBAL  M. Malimánková

19 - 21 VOLEJBAL - mix M. Jelínková

ČTVRTEK 10 – 12.30 ZŠ J. Uhlířová

13 – 14.30 ZŠ J. Uhlířová

15 – 16 AEROBIC - děti K. Pokorná

16 – 17 RODIČE A DĚTI J. Kvízová

17 – 18.30 STOLNÍ TENIS P. Uher

18.30 STOLNÍ TENIS P. Křížek

PÁTEK 10 – 12.30 ZŠ J. Závůrková 

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

SOBOTA 10 – 12 Přípravka SK  únor-březen T. Hruška, Kicner 

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

NEDĚLE 10 – 11.30 BADMINTON J. Kučera 

15 - 17 BADMINTON  listop.-únor T. Hruška
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r o Z p i s  Z á p a s Ů
sK CíRKVICe

Domácí Hosté Termín Den

Církvice Okřesaneč   3. 10. 2015 Sobota 16:00 hod.

Zbýšov B Církvice 11. 10. 2015 Neděle 16:00 hod.

Církvice Bratčice 17. 10. 2015 Sobota 15:30 hod.

Církvice Horní Bučice 24. 10. 2015 Sobota 14:30 hod.

Chotusice B Církvice 31. 10. 2015 Sobota 14:00 hod.

Církvice Hostovlice   7. 11. 2015 Sobota 14:00 hod.

Potěhy Církvice 14. 11. 2015 Sobota 13:30 hod.

V rámci „Církvického posvícení“ fanoušci SK Slavia Praha a AC Sparta Praha v pondělí odehráli 52. Církvické derby. Sparťané 
se museli smířit s porážkou 2:1. Branky: 39. Čuchal, 77. Para - 79. Uhlíř. Následovalo pro všechny občerstvení a k poslechu  
i tanci zahrála hudba pana Kruliše.

církvické posvícení – derby sparta – slavie


