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Vážení spoluobčané,
jak jste si určitě všimli, dokončili jsme chodník od Jiroutů  
k autobusové zastávce, který byl jednou ze stavebních akcí 
plánovaných v tomto roce. Chodník byl vybudován za částku 
600 000 Kč a byl financován z rozpočtu obce. Byl tak učiněn 
další krok ke zvýšení bezpečnosti pro občany naší obce  
a vyhověno dlouholetému požadavku o vybudování chodníku 
i v této části obce.
Nyní pár slov ke sportovištím. Bohužel jsme obdrželi nera-
dostnou zprávu, ve které nám bylo oznámeno zamítnutí 
žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy na dostavbu sociálního zázemí – kabin. Podmínky získání 
dotace jsou zde velmi „tvrdé“, neboť 50 % nákladů je hrazeno 
z dotace a 50 % musí uhradit žadatel, tudíž obec. Nám  
ke splnění této podmínky chybí cca 2 mil. Kč, a tak jsme  
požádali o tuto chybějící částku z rozpočtu středočeského 
kraje, kde proběhlo jednání a byl dán i příslib. Koncem roku  
se budou podávat nové žádosti a tak se pokusíme o získání 
dotace znovu a dostavbu sportovišť realizovat.
Podobně jsme dopadli s žádostí na výměnu veřejného osvětle-
ní, kde stará svítidla měla být nahrazena novými, úspornějšími, 
svítidly LED. Úspora energie je propočtena na cca 50 %  
a návratnost vložených vlastních finančních zdrojů zhruba  
5 let. Žádost, kterou jsme podali na Ministerstvu průmyslu  
a obchodu chceme zopakovat, podat ke konci roku a realizovat 
na jaře 2017. Dle informací získaných na ministerstvu, bude 
uvolněno více finančních prostředků, neboť zájem obcí je  
o tuto dotaci veliký. Z 98 žadatelů jsme byli na 53. místě  
a pokryto bylo 39 žádostí. Věřím, že nyní již dotaci získáme  
a budeme moci i tuto akci realizovat.

Ještě bych se zmínil o obecním rozhlase. Naše obec je zařaze-
na mezi obce, které jsou ohroženy povodněmi a tak máme 
možnost získat dotaci na vybudování bezdrátového rozhlasu  
v celé obci. Náš rozhlas je již opravdu velmi starý a na jeho 
údržbu vynakládáme nemalé finanční prostředky. Koncem 
letošního, nebo začátkem příštího roku bude vypsaná výzva  
a tak bychom chtěli podat žádost o dotaci.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál hezký konec léta  
a pěkné podzimní dny a pozval Vás všechny k volbám  
do Krajského zastupitelstva. 

Jiří Volenec, starosta

V letošním roce zastupitelstvo schválilo investiční záměr  
na vybudování chodníku z Jakuba do Netřebi až ke státní silnici 
I/38 s tím, že by se v rámci této investiční akce zrekonstruoval 
chodník od základní školy ke křižovatce. Tím by se uzavřelo 
propojení jednotlivých částí obce a výrazně by se zvýšila bezpeč-
nost chodců a především dětí navštěvujících naší základní 
školu, ale i dojíždějících do okolních škol. Jedná se o téměř  
1,5 km nově vybudovaného chodníku a investiční náklady  
na jeho vybudování odhaduji, že budou vyšší než 10 mil. Kč,  
a proto se počítá, že budeme usilovat o získání dotace, která by 
pokryla podstatnou část nákladů (okolo 90 % tzv. uznatelných 
nákladů). Jaký je stav přípravy? V současné době je vydané 
pravomocné územní rozhodnutí na stavbu tohoto chodníku, 

jsou dořešeny všechny majetkoprávní vztahy, což je velmi 
důležité a je nutné připomenout, že mnoho investičních akcí  
na nedořešených majetkoprávních vztazích ztroskotá. V současné 
době probíhá konzultace zpracované projektové dokumentace 
u pravděpodobného poskytovatele dotace a to na Státním fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI). Po dopracování jejich připomí-
nek by se podala žádost o stavební povolení celé akce a na přelomu 
roku se podá žádost o dotaci. Pokud bude naše žádost úspěšná, 
proběhne v první polovině příštího roku výběrové řízení  
na zhotovitele a následně by došlo k realizaci této investiční 
akce a předpokládám, že nejpozději do začátku roku 2018 by 
měla být celá akce hotova a využívána občany naší obce.

Stanislav Vlk

Chodník Jakub – netřeb
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oznámení o době a místě konání voleb v obCi CírkviCe
volby do zastupitelstva středočeského kraje a do senátu Parlamentu České republiky se konají:  
•	 v	pátek		7.	října	2016	od	14.00	hodin	do	22.00	hodin		
•	 v	sobotu	8.	října	2016	od	8.00	hodin	do	14.00	hodin
místem konání voleb        
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost CírkviCe	–	knihovna 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Církvici.
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost jakub	–	sokolovna 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jakubě.
volby	do	Zastupitelstva	středočeského	kraje: voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství České republiky. totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průka-
zem nebo cestovním pasem České republiky.
volby	do	senátu	parlamentu	české	republiky: voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
v případě konání ii. kola voleb do senátu se tyto uskuteční:
•	 dne	14.	října	2016	od	14.00	hodin	do	22.00	hodin
•	 dne	15.	října	2016	od	8.00	hodin	do		14.00	hodin
v	případě	konání	ii.	kola	voleb	do	senátu	volič	obdrží	hlasovací	lístky	ve	volební	místnosti	ve	dnech	voleb.

Vítání občánků se konalo v sobotu 17. 9. 2016, kdy byli přivítáni Aneta Batelková, Nela Emílie Kropáčková, Nela Křelinová  
a Pavel Bečvařík. Vítání se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu. Pan starosta všem popřál hodně zdraví a radosti z dětí  
a předal malý dárek. O kulturní program se tradičně postaraly děti ze ZŠ.

_

Pozvánka 
na PřiPravované akCe 

14. říJna
Podzimní tvořivá dílna  

2. listoPadu
dýňová stezka odvahy  

16. listoPadu
lamPionový Průvod  

25. listoPadu
adventní tvoření ve škole  

26. listoPadu
rozsvěCení 

vánoČního stromku  
10. ProsinCe

konCert kmoChovy hudby  
24. ProsinCe

konCert 
v kostele sv. vavřinCe

VíTání občánKŮ
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Jakubské PosvíCení
V sobotu 27.8.2016 se konalo tradiční Jakubské posvícení. 
Rtuť teploměru se zastavila až na 30 stupních, což bylo krásné 
letní počasí, a to byl asi ten hlavní důvod, proč děti trávily čas 
raději doma u bazénu. I přesto pár dětí přišlo a odměnou jim 
byl balíček sladkostí, sešit do školy, párek v rohlíku a malinov-
ka. Vrcholem dětského dne bylo vylosování třech soutěžících 
dětí, které dostaly batoh. Během odpoledne si děti mohly 
zaskákat ve skákacím hradu a všichni si mohli prohlédnout 
vojenskou techniku. Následovala dětská diskotéka a večer 
zábava pro dospělé s hudbou pana Jelínka.

spoZ
V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea: 
Králová Jaroslava, Pavlík Vojtěch, Lušovjanová Jarmila, Horáčková Eva, Sova Stanislav, Melichová Marie, 
Kučerová Věra, Nápravníková Marie, Koubková Věra, Kácovský Karel, Pěnkava Josef.

ZpRáVY Z naŠí MaTeŘInKY
Již tradičně vyprovodila 1. září p. ředitelka  budoucí prvňáčky 
(letos dokonce 18) od budovy MŠ do ZŠ, symbolicky je předa-
la jejich nové p. ředitelce a popřála všem mnoho úspěchů  
v 1. třídě. 
Ve školním roce 2016 /2017 je v naší MŠ zapsáno 54 dětí,  
27 na každé třídě. Do třídy „Myšiček“ (mladších dětí) bylo 
nově přijato 13 netříletých, z toho 6 dětí dovrší věku tří let až  
v lednu - březnu r. 2017. Školská legislativa sice umožňuje 
přijímání dvouletých dětí do běžných tříd, ale přináší i mnoho 
úskalí. Děti velmi těžko snášejí odloučení od rodičů, brání se 
pláčem, často velmi vytrvalým, a to i přesto, že s nimi zpočát-
ku mohou rodiče pobývat ve třídě. Příliš dlouhá adaptace se  
ale také neosvědčuje, neprospívá ani ostatním dětem, které zde 
rodiče mít nemohou, protože odchází do zaměstnání. S ranním 
utěšováním dětí máme plné ruce práce, a když se nám je poda-
ří zklidnit, stačí jedno příchozí s pláčem a strhne se další lavina. 
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Před rozhodnutím rodičů začlenit dítě do jeho prvního velkého 
kolektivního zařízení by mělo platit, že zbavit se své úzkosti 
znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Projevy strachu svých blíz-
kých děti citlivě rozpoznají. Zvykat si na odloučení je třeba 
dávno před nástupem do MŠ, např. s pomocí rodiny, přátel. 
Dětem se má s jistotou říkat pravda, ale ujistit ho, že se vrátíte. 
Pocit, že se na vás může spolehnout, velmi potřebuje. Chybou 
je, když se tajně vytratíte. Dítě je zrazené a strach z odloučení 
se prohlubuje. 
Mezi dvouletým a tříletým dítětem je diametrální rozdíl. Tříle-
tému se dá leccos vysvětlit, domluvit se na pravidlech soužití  
v kolektivu. Dvouleté začíná teprve mluvit, zaměřujeme se  
na úplně základní věci, jako je sebeobsluha, hygiena, stolová-
ní, základy sociálního chování. Malé děti si nehrají spolu,  
ale vedle sebe, konflikty řeší uhozením, štípnutím, či kousnu-

tím. Potřebují na vše více času, chtějí se chovat, ubezpečovat 
se, že „maminka přijde“. Doufejme, že  samostatná třída  
pro dvouleté až tříleté děti se podaří v naší MŠ vybudovat  
a stihne se otevřít v příštím školním roce. Přinese klid při práci 
s méně početnou, věkově vyrovnanou  skupinou.
Ve třídě „Koťátek“ (starších dětí) je začátek roku klidnější, 
návyky mají vypěstované, dovedou si hrát ve skupině, komuni-
kovat s dětmi i učitelkami. 
Děti jsou postupně seznamovány s „jedenácterem pravidel“  
v MŠ a vedeni k jeho dodržování. Předškoláky čeká intenzivní 
příprava na vstup do ZŠ.
Budou společně podnikat malé výlety, exkurze, projektové 
dny. Ale o tom se dozvíte až někdy příště.

Dana Kutílková

ŠKolní ZpRáVY
Letošní prázdniny pro mne byly zatím nejnáročnějším pracov-
ním maratonem. A to nejen proto, že jsem se snažila proniknout 
do administrativy, která vyplývá z pozice ředitelky školy,  
ale také proto, že v naší škole proběhla rekonstrukce podlah, 
malování některých místností a pokládka kusových koberců. 
Rekonstrukce nebyla plánovaná, ale byla doslova nucená,  
a to proto, že Okresní hygienická stanice v Kutné Hoře shleda-
la podlahy nevyhovujícími. S finanční, organizační i morální 
podporou pana starosty i ostatních zastupitelů jsme se tedy 
pustili do práce. 

Bylo to opravdu náročné a nebýt obětavého přístupu našich 
tatínků, ale i maminek a ostatních ochotných dobrovolníků, 
kteří pomáhali se stěhováním, vyklízením, vrtáním a instalo-
váním, nikdy bychom to sami nezvládli. Se školnicí  
a uklízečkou naší školy, Petrou Grulichovou jsme si sáhly 
doslova na dno a na prázdniny, kdy jsme každý den do devíti 
večer kmitaly, budeme dlouho vzpomínat. Nicméně poslední 
srpnový týden se nám vrátily paní učitelky a paní asistentky  
z dovolené a díky nim se nám podařilo školu vyzdobit  
a připravit pro naše žáčky.
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Začátek školního roku jsme slavnostně zahájili 1. 9. 2016. 
Zahájení patřilo tradičně našim novým prvňáčkům. Letos 
jsme jich přivítali hned osmnáct. Já z pozice paní ředitelky 
jsem všechny prvňáčky přivítala u nás ve škole a pan starosta 
jim popřál mnoho úspěchů v nové životní etapě a předal kníž-
ku na památku. Pak už si nové školní dušičky odvedla paní 
učitelka a společně se svými rodiči poprvé zavítali do své 
třídy. 
Naši školu bude letos navštěvovat sedmdesát pět žáků. Vůbec 
poprvé bude vzdělávání všech pěti ročníků probíhat samostat-
ně a nedojde k vytvoření oddělení, tedy vyučování dvou 
ročníků v jedné třídě. 
V personálním obsazení došlo k několika změnám. Naši školu 
opustila Mgr. Irma Krulišová a byla přijata Mgr. Jana Barto-
šová Kosíková, která bude vyučovat v pátém ročníku. Jako 
asistentka pedagoga a současně posila do školní družiny byla 
přijata studentka pedagogické fakulty Michaela Holáčiková. 
Ostatní vyučující zůstávají. Nové prvňáčky povede Mgr. Jana 
Závůrková, s patnácti druháčky pokračuje Mgr. Jitka Kvízo-
vá, s šestnácti třeťáčky Mgr. Ludmila Hrušková, s jedenácti 
čtvrťáčky Ing. Radomíra Cafourková a na částečný úvazek 
zde vyučuje i Mgr. Lenka Kvízová a Jaroslava Uhlířová. 
Vychovatelkami školní družiny zůstávají, stejně jako vloni, 
paní Jaroslava Uhlířová a Renata Krupová. Našimi kmenový-
mi provozními pracovníky jsou i nadále Dana Vraná, 
ekonomka a Petra Grulichová, uklízečka a školnice. Podařilo 
se také získat dotovanou pracovní pozici pomocného pracov-

níka v rámci programu veřejně prospěšných prací Úřadu 
práce, na kterou byla přijata paní Kateřina Krososková.
Další novinkou jsou naše nové webové stránky www.zscirkvice.cz 
a nový mail info@zscirkvice.cz. Každý zaměstnanec naší 
školy má vytvořen e-mail podle stejného formátu, jméno.
příjmení@zscirkvice.cz. Doufáme tedy, že tím přispějeme  
k ještě lepší informovanosti a komunikaci. 
Z našich stránek se jistě včas dozvíte plánované akce, na které 
vás všechny srdečně zveme. Tou nejbližší akcí pro veřejnost 
bude Den otevřených dveří s otevřenými hodinami, který se 
bude konat 20. října, Lampionový průvod 16. listopadu nebo 
tradiční Adventní tvoření 25. listopadu. 
Na závěr mi dovolte jedno osobní vyjádření. Řadu let jsem 
působila v naší obci jako učitelka. Svoji práci jsem nikdy 
nebrala jen jako povolání, ale spíše jako poslání. Pro svoje děti 
jsem se vždy snažila dělat maximum. Být ředitelka nebyl 
nikdy můj sen a otevřeně přiznávám, že jsem se jí ani nikdy 
stát nechtěla. Přesto jsem cítila povinnost zachovat podobu 
školy, o kterou jsme s kolegyněmi tolik usilovaly. Mým cílem 
je i nadále dělat maximum pro děti, být oporou rodičům  
a vytvořit takový tým pedagogů, kteří budou ochotni učit 
pokrokově a zároveň přátelským a spravedlivým přístupem.
Děkuji všem, kteří mi pomohli s prázdninovými přípravami, 
s úklidem, vyklízením, velebením. Velmi si toho vážím. Moc 
děkuji za pomoc a podporu!

Ludmila Hrušková

sDH CíRKVICe

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Tohoto zlého pána se lidé 
snažili zkrotit už ve starověku. Již 200 let před Kristem 
zhotovil Ktesibius z Alexandrie hasičské čerpadlo, které se  
s malými vylepšeními používalo až do 18. století. Ve středověku,  
kdy obydlí byla slaměná nebo dřevěná, vydávali představite-
lé měst směrnice jak požárům předcházet a jak je hasit. První 
dobrovolný spolek na našem území byl založen roku 1864  
ve Velvarech. V roce 1873 byl vydán „Řád policie požárové“, 
který mimo jiné ukládal povinnost obce nad 50 čísel popisných 
zřídit požární sbor bez vybavení a nad 100 čísel požární sbor 
se stříkačkou a ponocným. Jak se s tím vypořádala naše obec? 
Píše se 1. červenec 1906, kdy se sešli na ustavující schůzi 
naši historicky první hasiči a založili hasičský sbor v Církvici. 

Současně byl zvolen na nastávající 3 roky tento výbor:
Starosta sboru – Jan Sochor, velitel – Josef Fiala, náměstek 
velitele – Josef Gregor, jednatel – Josef Mokošín, pokladník 
– Josef Faltys, dozorce náčiní – Jan Růžička, přísedící výbo-
ru – Ferdinand Foršt, Josef Merta, Josef Fejk, Josef Špinka, 
náhradníci – Václav Stehlík a Antonín Rais. Byla zakoupena 
čtyřkolová dvouproudová stříkačka od firmy R. A. Smekal  
z Prahy Smíchova upravená na koňský potah. Hned následu-
jící rok po založení, 12. ledna 1907, konstatovala první valná 
hromada, že sbor má 32 členů přispívajících do pokladny 
ročním poplatkem 2 koruny, nad čímž bděli tři dohližitelé účtů, 
pánové Jan Fiala, František Váša a Josef Martínek. 

110. výroČí od založení sdh CírkviCe
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Sami hasiči byli organizátory různých civilních slavností  
a zúčastňovali se i obecních a církevních slavností. V roce 
1908 se tak konal 26. ledna historicky první hasičský ples  
v pohostinství Na Velké. 
Hasiči se museli zdokonalovat v technické i fyzické zdatnosti. 
Museli tedy ovládat jak gymnastická cvičení, hrazdu a brad-
la, tak cvičení s hasičským náčiním, např. sekyrkami. Hasiči 
se pozvolna stávali ozdobou obce. A to je i snahou dnešních 
hasičů. 
Současný starosta SDH Petr Málek byl do své funkce zvolen  
ve svých osmnácti letech a to v roce 1970. Nastala éra dobro-
volného hasičského sboru, jako nejlépe vedené veřejně 
prospěšné a skutečně pracující organizace. V roce 1974 byla 
založena místní kapela Klub 74, která byla využívána u většiny 
kulturních akcí, tedy i u akcí organizovaných SDH. Z činnos-
ti sboru z nedávné historie až po současnost nelze jmenovat 
vše, tak alespoň připomeňme to, co zůstalo v paměti mnohých  
z Vás: 
Hasičské plesy, Josefovské zábavy a hraní Josefům, různé 
brigády na zvelebení obce a sběr železného šrotu, staročeské 
máje, masopustní průvody – maškary, fotbalová utkání s fotba-
listy Sparty, Slavie a AMFORY, setkání harmonikářů, zimní 
lyžařské zájezdy. V roce 1977 začala tradice podzimních hasič-
ských zájezdů po krásách naší vlasti. Od roku 1984 se zapojují 
mladí hasiči do celoroční hry Plamen. Bylo také zorganizo-
váno několik letních hasičských táborů pro děti. Z novějších 
tradic jmenujme dárcovství krve, běh na rozhlednu Vysoká, 
jednodenní vodácké výlety. Krom těchto akcí se samozřejmě 
zúčastňují družstva mužů, žen, dorostenek a dorostenců, star-
ších a mladších hasičů i přípravky různých soutěží, závodů 
a individuálních akcí v požárním sportu, jako je liga mužů, 
okrsek dospělých, okresní soutěž dorostu, hra Plamen a Soptík.
V roce 2014 byla s pomocí OÚ zrekonstruována hasičská 
zbrojnice, kdy došlo hlavně k výměně střešní krytiny, okna, 
úpravě vnitřních prostor a zhotovení nové zateplené fasády.  
V roce 2008 získal Tomáš Valenta nejvyšší kvalifikaci vedou-
cího mládeže.
V roce 2012 bylo Petru Málkovi uděleno Čestné uznání SH 
ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).
Píše se 2. červenec 2016, nastal den oslav 110. výročí  
od založení našeho sboru. V tento den, na který jsme se dlou-
ho připravovali, jsme se sešli na návsi v Církvici, kde byl 
připraven program, posezení a občerstvení pro širokou veřej-
nost. Po milém uvítání a slavnostním projevu starosty hasičů 
Petra Málka se ujala slova místní kapela Jánošík, která všem 
po celé odpoledne hrála k poslechu známé melodie. Během 
celé slavnosti bylo pro děti připraveno sportovní vyžití,  

kde se děti mohly vydovádět na skákacím hradu a zasoutěžit 
si při různých dovednostních, sportovních a vědomostních 
soutěžích, za jejichž splnění se jim dostalo sladkých odměn. 
Následovala ukázka vyprošťování osob z havarovaného auta, 
kterou předvedli členové profesionálního sboru z Kutné Hory. 
Přihlížejícím bylo umožněno, vyzkoušet si ne zrovna jedno-
duchou práci s jejich základní technikou. Potom se začali 
připravovat naši nejmenší hasiči, kteří předvedli dva poku-
sy požárního útoku. Plánovaná ukázka historické techniky 
se trošičku zkomplikovala, nastartování a udržení stříkačky 
„Mára“ v chodu není vůbec jednoduché. Nakonec se však  
i útok mužů s touto technikou vydařil. Tímto pomalu končilo 
slavnostní odpoledne. Na sále v kulturním domě večer pokra-
čovaly oslavy slavnostní schůzí, kde se sešli nejenom členové, 
ale i široká veřejnost a hlavně pak vážení hosté – starosta obce 
pan Jiří Volenec, místostarosta obce pan Stanislav Vlk, starosta 
OSH Kutná Hora pan Jaroslav Dušek. Pan Kácovský seznámil 
všechny přítomné se zajímavou historií i současností sboru. 
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Někdy během ledna se zrodil nápad, udělat dětem z oddílu 
Míčových her soustředění. Od nápadu už nebylo daleko  
k činům a začali jsme zjišťovat informace, které byly nutné  
pro další realizaci. Zájem dětí byl veliký, a tak se rozjel kolotoč 
příprav. Podali jsme žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků 
živelních katastrof. Dotace ve výši 27 000 Kč nám byla poskyt-
nuta. Ze získaných peněz jsme mohli nakoupit především 
tréninkové pomůcky a také přispět na ubytování účastníků 
soustředění. Předpokládali jsme, že pojede 16 děti, ale koneč-
ný stav přihlášek jsme uzavřeli na čísle 19. Nejmladší slečně 
bylo 6 let a nejstarší slečna oslavila pár týdnů před odjezdem 
12. narozeniny.
V neděli 21. 8. 2016, krátce po poledni, vyrazila naše tréninko-
vá skupina na své první soustředění. Odjezd byl vlakem  
z Církvice, protože naším cílem byly Zbraslavice, které jsou  
na dráze. Vše klaplo a soustředění bylo zahájeno. Protože jsme 
si přivezli 19 úžasných dětí, prožili jsme super týden. A to 
týden především plný sportu a her. Již během cesty vlakem 
byla zahájena takzvaná Celosoustřeďová hra. Děti byly rozdě-
leny do 4 družstev a měly za úkol vymyslet si název a pokřik. 
Během celého týdne pak děti sbíraly pro svá družstva body  

za různé úkoly a soutěže, a samozřejmě nechybělo oblíbené 
bodování úklidu :-).
Každý den děti trénovaly minimálně 4 hodiny minivolejbal  
(2 dopoledne a další 2 v odpoledním bloku) a vždy k tomu 
měly doplňkové sportovní aktivity spojené s nabíráním fyzické 
kondice. Samozřejmě zbyl i čas pro odpočinek. Jeden den byl 
stanoven jako netréninkový, a to se děti přesunuly v areálu  
do „Tarzan parku“, kde si vyzkoušely opravdovou adrenalino-
vou zábavu.  Protože i Petr, když to viděl, prohlásil: „ Já jsem 
srab a tak vysoko (asi 4 m) bych nikdy nevylezl. Takže děti, 
které to zvládly, mají mou hlubokou poklonu. Někdo je musel 
jistit ze země radou!!“  Naštěstí byl k dispozici i pan instruktor 
ve výšinách s radami praktickými.
V průběhu celého týdne se uskutečnilo neuvěřitelné množství 
sportovních soubojů za zeleným stolem (tedy modrým) – turnaj 
ve stolním tenise, dále lesní štafetový běh, šipkovaná, skok 
přes švihadlo a gumu pro zlepšení fyzické kondice i koordina-
ce pohybu. 
V neposlední řadě jsme pro děti zorganizovali s pomocí míst-
ních strašidel bojovku v přilehlém lese, kam se děti vydaly  
po setmění a bez baterky a doufáme, že si to užily tak, jako 
strašidla. Od strašidel máme jenom kladné ohlasy.

míČové hry

TJ CíRKVICe
kondiČní CviČení
Míša Pernikářová oznamuje, že bylo zahájeno pravidelné cvičení pro ženy a dívky. Pondělí od 18,00 do 19,00. Jedná se o inter-
valové cvičení, formování problémových partií těla či tak...

oddíl rodiČe a děti:
Od 22. 9. 2016 je zahájena 5. sezóna cvičení pro Rodiče a děti. Oddíl je určen především pro rodiče s dětmi, které chodí do školky. 
Jsou vítané ale i děti mladší. Po domluvě s vedoucí oddílu mohou předškolní děti navštěvovat oddíl bez doprovodu rodiče.  
Vyhrazený čas pro cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně je ve čtvrtek od 16:00 do 17:00. Pro děti je každý týden připravený 
program plný her a cvičení. 

V tento slavnostní den se nemohlo opomenout ani na oceně-
ní aktivních členů. Velké pocty se dostalo Petrovi Málkovi, 
kterému předali pánové starosta Jiří Volenec a místostarosta 
Stanislav Vlk „Čestné uznání za dlouholetou a obětavou práci 
ve sboru“. Došlo i na ocenění všech dlouholetých aktivních 
členů za jejich práci pro sbor. Pan Dušek, starosta okresního 
sdružení hasičů udělil Čestné uznání OSH Adamu Topolo-

vi, Karlu Kácovskému a Marii Procházkové předal medaili  
za „Příkladnou práci“. Pan Dušek závěrem poděkoval  
za pozvání a všem popřál hodně sil do další práce a spoustu 
úspěchů na sportovním poli. Tečku za celými letošními osla-
vami udělala příjemná zábava s hudbou pana Kruliše, která se, 
jak jinak, trošičku protáhla (podrobnější historie k nahlédnutí  
na www.sdh-cirkvice.cz). 
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Na pátek byl připraven závěrečný turnaj podle kategorií Mini-
volebalu. Po nelítostných bojích jsme poznali vítěze a poslední 
večer našeho soustředění se děti dočkaly vytoužených medailí. 
Poté byla vyhodnocena i celosoustřeďová hra. 
V sobotu nás čekalo pouze velké balení a návrat domů. A to už 
pro nás byla hračka. Celý týden jsme rodičům dávali po veče-
rech foto na internet, tak měli o svých dětičkách přehled.  
Teď už se budeme jen těšit, jak se týden plný tréninku projeví 
do dalších turnajů, které nás budou čekat během další sezóny.

Pokud zdraví a děti dovolí, tak zase příště, nejlépe ve Zbrasla-
vicích anebo někde jinde, se těšíme nashledanou! 
P.S. Ještě poznámka ode mě na závěr, když jsem se dívala celý 
týden na usměvavé a spokojené děti, tak jsem si říkala,  
že to má smysl.

Mirka Malimánková, Lenka Haspeklová, Petr Uher
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oddíl míČovýCh her:
Od 7. 9. 2016 byla zahájena již 3. sezóna oddílu Míčových her 
při TJ Církvice. Děti dochází do oddílu na tréninky jednou 
týdně a během roku se účastní soutěže - Krajského přeboru  
v minivolejbalu. Vyhrazený čas v tělocvičně má oddíl ve středu 
od 15:00 do 17:30 hodin. Děti jsou rozděleny podle věkových 
kategorií takto:
Mladší děti: 1. – 2. třída  Středa 15:00 – 16:00
Starší děti: 3. – 6. třída  Středa 16:00 – 17:30

oddíl voleJbalu:
Oddíl volejbalu se schází v tělocvičně každou středu a pátek. 
Ve středu je v tělocvičně určen čas samostatně pro ženy  
- od 17:30 do 19 hodin. Ihned navazuje volejbal tzv. smíšený 
- pro ženy i muže, a to každou středu a pátek od 19 hodin.  
Do oddílu přivítáme i začátečníky, stačí se zastavit a domluvit.  
Středa: 17:30 – 19:00  volejbal ženy
Středa: 19:00 – 20:30 volejbal mix
Pátek: 19:00 – 20:30 volejbal mix

rozPis CviČení v sokolovně Jakub od září 2016

den Čas oddíl zodpovídá

PONDĚLÍ

14:30 -16:00 STOLNÍ TENIS P. Uher

16:00 - 18:00 BADMINTON Č. Převrátil

18:00 - 19:00 KONDIČNÍ CVIČENÍ - ženy M. Pernikářová

19:00 - 20:00 CVIČENÍ - ŽENY J. Uhlířová

20:00 - 21:00 FLORBAL L. Jandák

ÚTERÝ

 8:00 - 10:00 ZŠ R. Cafourková

15:30 - 16:30 MAŽORETKY E. Čermáková

16:30 - 20:00 STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

 KOPANÁ leden - únor  

STŘEDA

10:00 - 11:40 ZŠ J. Uhlířová

15:00 - 17:30 MÍČOVÉ HRY - žactvo M. Malimánková

17:30 - 19:00 VOLEJBAL  ženy M. Malimánková

19:00 - 21:00 VOLEJBAL - mix M. Jelínková

ČTVRTEK

10:00 - 12:30 ZŠ J. Uhlířová

13:00 - 14:30 ZŠ J. Uhlířová

15:00 - 16:00 AEROBIC - děti K. Pokorná

16:00 - 17:00 RODIČE A DĚTI J. Kvízová

17:00 - 18:30 STOLNÍ TENIS P. Uher

18:30 STOLNÍ TENIS P. Křížek

PÁTEK

10:00 - 12:30 ZŠ J. Bartošová

13:00 - 14:30 ŠD J. Uhlířová

16:00 - 17:30 MLADÍ HASIČI M. Procházková

17:30 - 19:00 STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

19:00 - 21:00 VOLEJBAL -  mix M. Jelínková

SOBOTA
10:00 - 12:00 Přípravka SK únor - březen T. Hruška, Kicner

  9:00 - 13:00 STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

NEDĚLE
10:00 - 11:30 BADMINTON J. Kučera

15:00 - 17:00 BADMINTON listopad - únor T. Hruška

PONDĚLÍ
STŘEDA
PÁTEK

17:00 - 20:00 POSILOVNA M. Uhlíř
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Tým Zápasů Výher VPK PPK Proher Skóre Bodů

1 Kácov B 3 3 0 0 0 6:1 9

3 Křesetice 3 2 1 0 0 12:5 8

3 Církvice 3 2 1 0 0 4:2 8
4 Zbýšov 3 2 0 0 1 7:7 6

5 Sedlec B 3 1 1 0 1 10:7 5

6 Štrampouch 3 1 0 1 1 7:5 4

7 Bílé Podolí B 3 1 0 1 1 6:9 4

8 Tupadly B 3 1 0 0 2 8:8 3

9 Kluky 3 0 1 1 1 3:4 3

10 Č. Janovice 3 1 0 0 2 4:6 3

11 Malín B 3 1 0 0 2 3:6 3

12 Horky 3 1 0 0 2 6:10 3

13 Miskovice 3 1 0 0 2 5:9 3

14 Paběnice B 3 0 0 1 2 3:5 1

sK CíRKVICe
Podzim sk CírkviCe z. s. 2016/2017
a mužstvo
Jako nováček ve lll. třídě jsme vstup do nové sezony zahájili 
velice dobře. Zisk tří bodů ze hřiště soupeře v prvním zápase, 
doma potvrzení a výhra na penalty opět na venkovním hřišti je 
jasný směr, jakým chceme s církvickým fotbalem pokračovat.

mladší žáCi
Také mladší žáci po přestupu ze starší přípravky neodehráli 
špatná utkání, i když inkasovali více branek. V prvních zápa-
sech jde spíše o seznámení s větší hrací plochou a získávání 
zkušeností. Věřím, že za nedlouho budou konkurovat každému 
týmu z naší skupiny.

mini PříPravka
Pro tuto kategorii není na našem okrese soutěž. Kluci se  
pod vedením pana Čuchala a pana Kunáška připravují na vstup 
do mladší přípravky. Příští sezonu je chtějí přihlásit. Trénují 
dvakrát týdně a hrají přípravná utkání.

Dále chceme poděkovat obci Církvice, zejména panu starostovi 
Jiřímu Volencovi za velkou výpomoc s realizací zavlažova-
cího systému na hřišti SK Církvice. Zavlažovací systém byl  
pro náš spolek veliký cíl, který jsme dokázali společně dotáhnout  
do konce. Doufáme, že se najde v obci více příznivců než 
odpůrců této akce.
Závěrem chceme znovu poděkovat všem příznivcům a fanouš-
kům, kteří podporují náš klub a vypomáhají při našich akcích 
a brigádách.

Děkujeme


