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INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dnes Vám napíši, jak jsme byli úspěšní v žádostech o dotace  
a co vše budeme ještě v letošním roce ze získaných finančních 
prostředků budovat.
Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka 
obdržel tolik očekávanou dotaci na intenzifikaci ČOV Církvice 
a Nové Dvory a dostavbu podtlakové kanalizace v Církvici. 
Přidělená dotace je ve výši 10 mil. Kč a tak v měsíci červenci 
předáme firmě Polabská stavební CZ s. r. o. staveniště a začne-
me se stavbou nové části kanalizace z Netřebi do podtlakové 
stanice a poté s prácemi na ČOV v Nových Dvorech. Jelikož 
tato žádost byla již pátá v pořadí, mám z tohoto úspěchu  
opravdu velkou radost. Na příští rok budeme žádat na II. etapu, 
ve které by se měly dokončit stavební práce na ČOV v Nových 
Dvorech a výměna technologie, která je již za hranou životnosti.
Druhá v pořadí byla přidělena dotace na dostavbu sportovního 
areálu na hřišti S. K. Církvice a je také ve výši 10mil. Kč. V této 
II.etapě bude dokončen celý sportovní areál s příjezdovou 
komunikací a parkovištěm. Na příští rok plánujeme podání 
žádosti o dotaci na sociální zázemí – nové kabiny pro všechny 
druhy sportů, které zde budou provozovány. 
Další úspěšnou žádostí je dotace na rekonstrukci chodníku  
v Jakubě. Bohužel nám byla dotace krácena a tak jsme tuto  

stavební akci rozdělili do dvou etap a druhá část chodníku bude 
dokončena v příštím roce. Zde by se mělo s rekonstrukcí začít 
zhruba v půlce prázdnin. 
V loňském roce mě oslovili Církvičtí hasiči, zda by se nedalo 
něco udělat s jejich hasičskou zbrojnicí, neboť je ve velmi  
špatném stavu a nemají dostatek finančních prostředků na její 
opravu. Podařilo se a z rozpočtu Stř. kraje jsme obdrželi dotaci 
ve výši cca 300 000Kč a tak bude oprava klubovny v letních 
měsících provedena. U této dotace je ale podmínka, že přidělené 
finanční prostředky musí být použity pouze na materiál a ne  
na provádění prací. Tam, kde si hasiči nevystačí svépomocí, 
zajistí finanční pomoc obec ze svého rozpočtu.
Dále jsme ještě obdrželi menší částku na dovybavení místní 
knihovny z fondu kultury a to je  poslední z obdržených dotací.
Vážení spoluobčané, jsem opravdu rád, že se nám podařilo 
všechny tyto finanční prostředky získat a můžeme tak zlepšit 
prostředí a život v našich obcích.
Na závěr mi dovolte s blížícími se prázdninami, abych Vám 
popřál pěknou dovolenou, léto plné sluníčka, klidu a odpočinku.
                                                                             
                Starosta Jiří Volenec

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU konané ve dnech 23. a 24. 5. 2014
Okrsek č. 1 Církvice Počet voličů: 471 Počet platných hlasů: 69 Volební účast v %:14,65
Okrsek č. 2 Jakub Počet voličů: 502 Počet platných hlasů: 74 Volební účast v %:14,74

 Okrsek č. 1 Církvice Okrsek č. 2 Jakub
SNK Evropští demokraté 2 0
KDU - ČSL 3 3
Strana zdr. rozumu - NECHCEME EURO 1 1
Koalice TOP 09 a STAN 7 11
LEV 21 - národní socialisté 1 0
KSČM 11 10
Fair Play 0 1
ČSSD 11 16
ANO 2011 15 15
ODS 2 8
Vize 2014 2 0
Úsvit přímé demokracie T. Okamury 6 3
Strana zelených 3 1
Strana svobodných občanů 2 3
Česká pirátská strana 3 2
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SPOZF
V uplynulém čtvrt roce poblahopřály zástupkyně SPOZ  
těmto spoluobčanům, kteří oslavili svá krásná životní jubilea: 
Kurková Anna, Uhlířová Daniela, Kovaříková Jana,  

Málková Miloslava, Müller Stanislav, Drozenová Julia, 
Faltysová Anna. Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme 
pevné zdraví a hodně sil do dalších let. 

Stejně jako v minulých letech se i letos konala ve spolupráci  
s knihovnou Andersenova noc. Děti z 1. – 5. ročníku se sešly  
v pátek 4. dubna na sále kulturního domu se spacáky, batůžky  
a oblíbenými plyšáky. Po ustlání pelíšků, se kterými pomohli 
menším dětem ještě rodiče a po rozdělení dětí do družstev, 
započal bohatý program, který byl letos zaměřen na knihy  
spisovatele Petra Morkese a jeho Detektiva Vrťapku.  
Hned na začátku si děti napsaly či nakreslily svá tajná přání  
a s nimi jsme šli na jakubskou náves, kde jsme zasadili další 
strom pohádkovník, k jehož kořenům děti svá přáníčka uložily. 
Se zasazením nám krom dalších dobrovolníků pomohl i pan 
starosta. Po návratu z Jakuba se děti nasytily párky v rohlíku  
a pustili jsme se do plnění úkolů. Nejdříve byla dětem přečtena 
ukázka z knihy a podle ní děti postupně odhalily čtyři zapeklité 
případy detektiva Vrťapky. Pachatele vždy naši malí detektivové 
vsadili za mříže výtvarně ztvárněného vězení. A protože  
komisař Vrťapka nemá jen bystrou hlavu, ale též pořádné svaly, 
prověřily si děti svoji sílu při přetahování lanem. Dále  

následovaly další oblíbené hry, jako například oblékaná  
či židličkovaná. Po namáhavém dni se děti opět zasytily  
a to dobrotami, co nám napekly starostlivé maminky a babičky. 
Plni nevšedních zážitků děti ulehly ke spánku, který u většiny 
dětí ne a ne přijít. A proto si ještě nějakou dobu povídaly,  
až nebylo slyšet ani špitnutí a děti se ponořily do svých snů. 
Kolem sedmé hodiny ráno se děti začaly probouzet a sál KD 
znovu ožil. Po ranní hygieně jsme se s malými nocležníky 
nasnídali a vyhodnotili celou akci. Sdělovali se zážitky  
z noci, kterou děti strávily ve společnosti knížek a kamarádů. 
Nakonec byly děti odměněny za svou píli sladkostmi a domů  
si též odnesly pamětní lity na přežití 10. Andersenovy noci  
a Vrťapkův zpravodaj, ve kterém jsou zaznamenány veškeré 
události z celého dne.  Moc se těšíme na další společná dobro-
družství. 

     Gábina Vondrysová, Marcela Batelková a Marie Procházková

POSEZENÍ SE SENIORY

ANDERSENOVA NOC

V sobotu dne 17. 5. 2014 se konalo tradiční posezení se seniory, 
na kterém zahrála hudba pana Kruliše. Program připravila 
základní škola, která zahrála hudební pohádku O dvanácti 

měsíčkách, a poté děti zahrály na flétny. Letošním zpestřením 
bylo vystoupení kankánu děvčat ze Žehušic.
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Ani se tomu nechce věřit, ale školní rok nám utekl jako voda. 
Místní organizace ČSSD ve spolupráci s MŠ a ZŠ Církvice  
uspořádala pro děti v sobotu 7. 6. 2014 v pořadí již třetí odpole-
dne plné soutěží a zábavy pod názvem „Skok do prázdnin“.
Potěšilo nás, že i přes nesnesitelné horko, se soutěžení zúčastnil 
velký počet dětí. Za splněné disciplíny si odnesly balíček  
sladkostí.

Ke zpestření přispěli též zaměstnanci letiště Čáslav, kteří  
předvedli všem přítomným dravé ptáky a seznámili je s jejich 
prací při hlídání letecké plochy. O to, aby nás sluneční paprsky 
nespálily, se postarali hasiči z letiště Čáslav, kteří osvěžovali  
z cisterny děti i rodiče.

SKOK DO PRÁZDNIN

Nezapomenutelným zážitkem byly též seskoky padákem  
na plochu hřiště, přelety letadel a akrobatické prvky helikoptéry, 
jejichž posádka během vystoupení házela mezi děti bonbony,  

a ty jako kobylky běhaly po hřišti a s velkým nadšením je sbíraly.
Nechybělo též občerstvení. Párek v rohlíku a chlazené pití přišlo 
vhod snad každému.
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KNIHOVNA
Ve středu 28. května 2014 jsme ocenili Čtenáře roku 2013  
s největším počtem půjčených knih. V kategorii dětí do 15ti let 
se vítězkou stala Barbora Doležalová s největším počtem  
52 přečtených knih, na 2. místě Anna Krupová s počtem  
34 knih a na 3. místě Pavel Pikhart s počtem 33 knih. 
V kategorii dospělých se na 1. místě s počtem 266 přečtených 
knih umístila paní Miloslava Schovancová, která je zároveň 
nejstarší čtenářkou, na 2. místě s počtem 125 knih paní  
Veronika Výborná a na 3. místě s počtem 81 knih paní  
Květa Bobková. Všem ještě jednou moc gratulujeme  
a děkujeme, že služeb naší knihovny využíváte a přejeme všem 
čtenářům další spoustu přečtených knih.

V pondělí dne 16. 6. 2014 pan starosta ve jménu pohádek, 
románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů paso-
val místní prvňáčky na čtenáře. Prvňáčci nám přečetli úryvek  
z knížky Honzíkova cesta a přesvědčili nás, že znají všechna 
písmenka a umějí číst a tak panu starostovi nic nebránilo  
v pasování. Svůj slib stvrdili podpisem na listině a na památku 
dostali pasovací listinu, záložku do knížky, knížku s věnováním 
a čtenářský průkaz do místní knihovny na rok zdarma. 
                                                                                       Marie Faltová

V í T á N í   O B č á N K ů_
V sobotu dne 26. 4. 2014 se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu přivítání nově narozených občánků v naší obci. Mezi naše 
občánky byli přivítáni Eliška Laczková, Dominik Vocl, Vojtěch Starý a Jan Topol. Pan starosta všem popřál hodně zdraví  
a radosti z dětí a předal malý dárek. O kulturní program se tradičně postaraly děti ze ZŠ.
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ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘINKY
Sluníčko nás svými paprsky hřeje na těle i na duši, a tím nám 
dává najevo, že se nezadržitelně blíží konec školního roku.  
Hlásíme se opět z naší mateřinky, abychom vás informovali,  
co všechno jsme pro vaše ratolesti připravili a jakých akcí jsme 
se zúčastnili.
Jaro jsme opět jako již tradičně přivítali vynášením Morany. 
Tento starý český zvyk si s dětmi každý rok připomínáme.  
Aby děti věděly, že zima ztratila nad přírodou vládu a jaro už 
opravdu nastalo, navštívili jsme zahradnictví u Hrušků  
v Jakubě. Prohlédli jsme si ve skleníku rostlinky a děti získaly 
představu, jakou mravenčí práci to dá, než ze semínka vyroste 
ta či ona květinka.
Jaké proměny umí jaro v přírodě, jsme si ukázali při polodenní 
vycházce k rybníku Vrabcov. Mladší děti šly k rybníku Ovčárák.
Zapojili jsme se do výukového projektu pořádaného organizací 
Pod Horami pod názvem „Rok na zahradě“.
Na školní zahradě jsme pro rodiče s dětmi uspořádali „Slavnost 
stromů a Den Země“. Rodiče se svými dětmi chodili po vyzna-
čené trase, plnili úkoly a vyplňovali křížovku. Při této příležitosti 
byl vysazen na naší zahradě malý buk.
6. 5. 2014 se konal u HZS Kutná Hora den otevřených dveří  
u příležitosti svátku svatého Floriana – patrona hasičů. Tento 
den se u dětí těší velké oblibě, neboť je zajímá požární technika 
a vše, co s činností hasičů souvisí. Byla nám umožněna prohlídka 
stanice, vybavení HZS, prohlídka techniky. Shlédli jsme, ucelené 
bloky akčních ukázek činnosti profesionálních hasičů a práci 
psovodů. Děti se vyřádily i v nafukovacích hradech. Myšičky 
navštívily požární zbrojnici v Jakubě a prohlédly si požární 
techniku místních dobrovolných hasičů.
Ke Dni matek měly maminky přichystané překvapení. Tento 
svátek byl pojat netradičně uspořádáním „Kytičkového plesu“. 

Mateřinka se během chvíle proměnila v louku plnou jarního 
kvítí. Pro zpestření měli rodiče připravenou humornou tombolu.
Na své si přišli i rodiče a příbuzní z oddělení mladších dětí.  
Ve svém pásmu plném básniček, písniček a hudebně pohybo-
vých her, předvedly všem přítomným, co všechno se dokázaly 
naučit a jakou píli a úsilí to představuje.
Další akcí pro naše děti byla ukázka canisterapie. Jedná se  
o psychoterapeutickou metodu s pomocí speciálně vedeného  
a cvičeného psa. Pejsek jménem Stárinka děti příjemně  
rozptýlil a pobavil.
V dětech se snažíme probudit zájem o pěstování rostlin  
a květin, proto jsme se zapojili do soutěže MŠ vyhlášené  
zahradnictvím STARKL pod názvem „Malý zahradník“.  
Naše zdařilé práce a fotografie si můžete prohlédnout  
od 1. 7. 2014 v prostorách zahradnictví Starkl. Vítězná mateřská 
škola bude vyhlášena na základě počtu získaných hlasů  
od návštěvníků zahradnictví. Pokud si do zahradnictví uděláte 
výlet, podpořte nás, prosím, svým hlasem. Každý váš hlas nás 
potěší.
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ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Poslední čtvrtletí školního roku je nabité mnoha akcemi.  
Jednou z nejoblíbenějších je školní výlet. Letos jsme za cíl 
zámek Loučeň s labyrinty v zámecké zahradě. Oproti předešlým 
rokům nám ale nepřálo počasí. Už cestou začalo silně pršet.  
K samotnému zámku jsme se vydali, až když největší déšť  
přešel. Přečkali jsme ho v autobuse a využili ke svačině.  
V zámku jednu skupinu dětí provázela krásná princezna  
a druhou paní kněžna. Děti pečlivě naslouchaly výklad, prohlí-
žely si zámecké pamětihodnosti, zkusili si, jak se sedí u panské-
ho slavnostního stolu a vyslechly si krásnou skladbu, kterou jim 
na zámecký klavír zahrála spolužačka Veronika Štifterová.  
Přitom po očku sledovaly bouřku, která zatím řádila venku.   
Po prohlídce jsme přeběhli do zámecké restaurace. Místo zdejší 
speciality „ Vtipné kaše“ si děti snědly své svačiny. Mezitím se 
bouřka přehnala a my vyrazili k labyrintům. V různých  
bludištích si děti vyzkoušely svou orientaci a někdy i odvahu.  
A co by byl výlet bez koupě upomínky? Nakonec si každý vybral 
co chtěl a spokojeně jsme vyrazili na cestu zpět. 
Začátkem června jsme pro děti připravili Dřevíčkovu dílnu. 
Nejprve lektorka všechny seznámila s výsledným výrobkem  
a pak postupem práce. Žáci byli poučeni o správném chování  
a bezpečnosti při zacházení s nástroji. Pak už se všichni pustili 
do práce se dřevem za použití dětských pracovních nástrojů. 

Někdo poprvé piloval, řezal pilkou, brousil, vrtal či upevňoval 
dřevo do svěráku. Následně začal každý sestavovat výrobek  
– krásnou dřevěnou mašinku. Z polotovarů, které všichni 
museli brusným papírem začistit, provrtat a zaříznout,  
postupně mašinku sestavili úplně všichni. Plánovaný čas  
– 70 min – utekl jako voda a děti vůbec nechtěly s prací končit. 
Tato činnost je nadchla, proto jsme se rozhodli, že dílničku 
příští rok zopakujeme.                                                            
                I. Krulišová

Pro kulturní vyžití jsme shlédli v ZŠ představení loutkového 
divadla „Staré pohádky české“ a oblíbené divadlo Kůzle,  
které za námi přijelo z Kutné Hory s pohádkou z cukrárny.
Aby děti poznaly krásy svého okolí, byla pro ně zajištěna u prů-
vodkyně paní A.Vaňkové prohlídka kostela sv. Jakuba zpestřená 
hrou na flétničky, která v prostorách kostela zněla nádherně.
Naše školka je zapojena do Školního recyklačního programu. 
Cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace 
odpadů. V rámci „Recyklohraní“ plníme různé úkoly, za které 
dostáváme body. Za přidělené body se nám podařilo získat  
pro naši mateřinku dvě koloběžky a různé drobné předměty.
Po půlroční odmlce se k nám opět vrátily obměněné cvičební 
herní prvky, které si naše drobotina mohla vyzkoušet po dobu 
dvou týdnů.
Před koncem školního roku pořádáme školní výlety. Letos  
5. 6. 2014 naše cesta vedla na pohádkový hrad a zámek  
Staré Hrady u Jičína. Pohádkovým okruhem, pod názvem 
„Hradní pohádková půda“, nás provázel čaroděj Archibald I.  
Na hradním nádvoří děti prošly kurzem létání na koštěti.
11. 6. 2014 se konala v pořadí již pátá „Školková sportovní  

olympiáda“. Soutěžilo se v pěti disciplínách. Diplom a odměna 
malé sportovce, neminula. Pomoci a podpořit své mladší  
kamarády přišli žáci z 2. ročníku ZŠ.
Do školy nám odejde 16 budoucích prvňáčků. Pro školní rok 
2014 - 2015 pani ředitelka zapsala 21 dětí, z toho přijato 18,  
tři nepřijaté. Přednost měly děti s trvalým pobytem v obci.
A co nás ještě do konce tohoto školního roku čeká? 
24. června se slavnostně, za přítomnosti pana starosty, rozloučí-
me s předškoláky.
Ze dne 26. 6. na 27. 6. chystáme pro předškolní děti „Pohádko-
vou noc ve školce“.
Vidíte, že se my, ani Vaše ratolesti nenudíme. Snažíme se 
vymýšlet a organizovat zajímavé a neokoukané projekty,  
aby se dětem ve školce líbilo, něco nového a poučného se nauči-
ly a měly na co vzpomínat. Myslím, že se nám to daří.
Co popřát závěrem?
Dětem mnoho úspěchů, aby vědomosti, dovednosti a návyky, 
které jsme jim vštěpovali, uplatnily ve škole i v životě. Vždyť 
staré české přísloví říká: „Co zaseješ, to sklidíš.“ Dále prázdniny 
plné pohody a sluníčka, pokud možno bez úrazů.
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V tomto roce jsme naplánovali Zahradní slavnost na pátek  
13. 6. 2014. Letošní přípravy doprovázely obavy, že pátek  
třináctého je podle pověry nešťastný den. Dnes už ale můžeme 
říci, že strach z nezdaru byl zbytečný. 
S rodiči jsme se předem domluvili na spolupráci a požádali je  
o pomoc s organizací. Řada z nich pak pomáhala s přípravou 
tvořivých dílniček, většina napekla a připravila sladké a slané 
občerstvení, které má každý rok ohromný úspěch.
Zbývalo tedy nacvičit s dětmi program a sehnat sponzory,  
kteří by pomohli s financováním celé akce. Díky finančnímu 

daru se podařilo zajistit masité a tekuté občerstvení, od firmy 
Gira jsme obdrželi ovoce a maminky a babičky sponzorovaly 
naši školu vlastnoručně vyrobenými sladkými a slanými  
dobrotami.
Celý program byl zahájen vystoupením žáků druhého ročníku  
s paní učitelkou Janou Závůrkovou, která s dětmi nacvičila 
pohádku o drakovi, kterého bolí zub. Prvňáčci zatančili country 
taneček a zazpívali písničku o McDonaldově farmě. Celý  
program s nimi připravila paní učitelka Irma Krulišová  
a lektorka kroužku angličtiny Jitka Kvízová. 

V pondělí  2. 6. se vydali žáci 3. - 5. ročníku na dopravní hřiště 
do Kolína. Protože na silnicích číhá spousta nebezpečí, musí se 
naučit, jak mu čelit. Lektorka Ž. Zikudová  učila žáky, co má 
umět správný cyklista. Nejprve se všichni seznámili s pravidly, 
pak si je vyzkoušeli v praktických jízdách. Přitom zjistili, že 
jezdit, sledovat pokyny dopravních značek, semaforů a okamži-

tě řešit vzniklé situace s ostatními účastníky provozu není vůbec 
jednoduché. Na závěr řešili testové otázky. Ti, kteří získali poža-
dovaný počet bodů, dostali průkaz cyklisty. Během tohoto 
dopravního dopoledne se všichni přesvědčili, že dodržování 
bezpečnosti na silnicích je nesmírně důležité a ten, kdo nere-
spektuje dopravní pravidla, ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
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K napsání tohoto příspěvku mě inspirovala vlastní negativní 
zkušenost. 
S příchodem teplého počasí rád spím při otevřeném okně  
(stejně jako mnoho dalších). Za horkých letních nocí to dokon-
ce ani jinak nejde.  A jedné takové noci (bylo asi půl druhé)  
mě vzbudil „neskutečný“ zápach spáleniny. Vyskočil jsem  
a zavřel všechna okna. Bylo to zbytečné – zápach už vyplnil celý 
dům. V prvním návalu vzteku jsem vyběhl ven v bláhové nadě-
ji, že snad odhalím toho „výtečníka“, který místo toho,  
aby odpad zlikvidoval jako my všichni, tak jej raději zapálí.  
Sedl jsem si tedy do křesla (stejně se v tom zápachu nedalo 
spát), vzal skripta z toxikologie, zavzpomínal na studentská léta 
a začal listovat, co asi momentálně dýchám a co mi to otrávilo 
vzduch v domě.
Tak tedy…
Složení a nebezpečnost zplodin se výrazně liší podle toho,  
při jaké teplotě a přístupu kyslíku dochází k hoření. Ve spalov-
nách (které sice nejsou úplně ideálním způsobem zneškodňo-
vání odpadů) jsou při hoření zabezpečeny vysoké teploty  
a vzniklé plyny jsou následně čištěny přes složité a drahé filtrač-
ní systémy, aby se nic nedostalo do ovzduší. Problém je v tom, 
že v domácích kamnech, kotlích a venkovních ohništích takové 
ideální spalování nemůžeme dosáhnout… 
Pokud hoří suché dřevo, je množství nebezpečných zplodin 
nejmenší. Koneckonců každý, kdo má zahrádku, potřebuje 
občas spálit prořezané větve, nebo opéct buřty.
Při hoření mokrého dřeva již ale vzniká ve větším množství 
také oxid uhelnatý (hemolytický jed) a jedovatý dioxin.  
Podobné to je i s trávou a listím.
Umělý textil – vzniká dráždivý čpavek a dokonce i jedovatý 
kyanovodík.
Letáky a časopisy – uvolňují se těžké kovy z barev.
Dřevotříska, natřený nábytek, koberce, tapety – vzniká  
až 500 krát víc dioxinů než při použití palivového dříví,  
dále furany a chlororganické látky. Mnohé z nich jsou karcino-
genní, hromadí se v těle a poškozují hormonální, reprodukční, 
imunitní i nervový systém.
Spalujeme-li pryž (gumu), vznikají velmi dráždivé oxidy síry  
a karcinogenní saze.
Plasty (kapitola sama pro sebe)
Polyethylen (PE), polypropylen (PP), polyethylentereftalát 

(PET), polystyren (PS). Hořením těchto látek v domácích 
kamnech a na venkovních ohništích vznikají stovky produktů 
nedokonalého spalování (při nízké teplotě a malého přístupu 
kyslíku), z nichž nejtypičtější jsou saze, oxid uhelnatý, oxidy 
dusíku a akrolein - silně dráždivá látka (jedna z příčin štiplavé-
ho zápachu kouře). Saze obsahují aromatické uhlovodíky  
-  mnohé z nich jsou karcinogenní jako např. benzo-a-pyren. 
Nejnebezpečnější plast z hlediska spalování je PVC neboli 
polyvinylchlorid (podlahové krytiny, novodurové trubky, 
ubrusy, fólie, hadice apod.). Při spalování PVC vzniká kyselina 
chlorovodíková, která silně dráždí dýchací cesty. Vznikají vyso-
ce toxické polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny, 
které jsou biologicky prakticky neodbouratelné. Karcinogenní 
vinylchlorid a uvolňuje se chlor (používal se za 1. světové války 
jako bojový plyn). 
Plasty obsahují také těžké kovy - kadmium a zinek, které  
při spalování unikají do ovzduší a také zůstávají v popelu.  
Do ovzduší se dostávají ftaláty, oxid uhelnatý a další. Tyto látky 
negativně ovlivňují lidské zdraví. Dráždí oči i sliznice a způso-
bují bolest hlavy či nevolnost, ohrožují játra, ledviny, kůži, 
mohou vyvolat rakovinu, vady dětí při narození a jsou spojová-
ny s krevními poruchami. 
Paradoxem je, že velká část těchto látek se usazuje v nejbližším 
okolí „hoření“. Proto ten, kdo tohle provádí „otravuje“ ovzduší, 
zahrádku a dům nejen nejbližším sousedům, ale také sobě.  
A jaká potom máme krásná domácí rajčátka, jablíčka a další 
výpěstky, kterými se pyšníme. Bez chemie. Opravdu bez  
chemie?!
Domácí spalování odpadu se stává významnou příčinou lokál-
ního znečištění ovzduší a půdy. Plastové a ani jiné odpady tedy 
rozhodně nepatří do domácích kamen nebo ohniště. Chci věřit 
tomu, že když se tak děje, je to z velké části dáno nevědomostí  
a neznalostí těchto rizik. 
Domnívám se, že v naší obci máme velice dobré možnosti  
třídění a likvidace odpadů (od různých druhů kontejnerů až  
po pravidelný sběr nebezpečného odpadu) a obec to stojí 
nemalé finanční prostředky. Velice dobře vynaložené prostřed-
ky. Je tedy jenom na nás, jak budeme s odpady nakládat a kterou 
cestu si vybereme – vždyť jde přece „jen“ o naši budoucnost…
                               
                      Marcel Bilinkiewicz

Třetí ročník se pod vedením paní učitelky Lenky Kvízové pro-
měnil v rozpustilou třídu a pobavil obecenstvo řadou vtipných 
scének a vtipů. Nechyběla ani originální písnička šitá třeťákům 
na tělo. Na závěr se rozloučila čtvrtá a pátá třída se svojí paní 
učitelkou Lídou Hruškovou a páťáci i se svoji školou. Taneček 
na skladbu Zuzany Norisové „pátá“ a následná rozlučková  
písnička na stejnou melodii dojala nás všechny. Na závěr zazpí-
valy všechny děti i učitelky společnou píseň a o úplnou tečku na 
závěr se postaraly Klárka Zvoníčková a Verunka Štifterová, kte-
ré svým vystoupením roztančily přihlížející děti i dospělé.
Náš program ale neobsahoval jen vystoupení dětí, ale také jejich 
ocenění v literární soutěži, kde žačky čtvrtého ročníku Adéla 
Müllerová a Andrea Ptáčková získaly třetí místo. Zvláštní 
pozornost byla ale věnována žákovi čtvrtého ročníku Pavlu 
Pikhartovi, který svým pohotovým chováním na vodácké 
akci zachránil život jednomu z dospělých účastníků. Za naši 
obec mu pak osobně poděkoval a předal dárek pan místosta-
rosta Stanislav Vlk.

Po velmi vydařeném programu se už všichni rozprchli k občer-
stvení i k tvořivým koutkům. Malovaly se středověké štíty, 
zdobily se nehty, tetovalo se na tělo, vlasy se barvily křídami, 
barevně se dotvářely sádrové odlitky, vytvářeli se motýlci  
z pedigu, barvily se šátky a pro malé děti byl připraven skákací 
hrad.
Prožili jsme společně odpoledne, na kterém se nepodílely jen 
učitelky a děti, ale zapojili se téměř všichni rodiče. Předvedli 
jsme práci žáků ZŠ a ukázali jsme příkladnou spolupráci školy  
a rodiny. A také jsme samozřejmě vydělali penízky, které využi-
jeme k nákupu didaktických pomůcek pro děti.
Nakonec mi dovolte poděkovat. Všem, kteří se podíleli na pří-
pravě, samotné realizaci nebo finanční či jiné podpoře tohoto 
projektu, děkuji. A na závěr děkuji i „svým“ dětem, se kterými 
jsem strávila pět nádherných let života a přeji jim v nové třídě 
jen to nejlepší.
                                                      Mgr. Ludmila Hrušková

CO VZNIKÁ PÁLENÍM KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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SDH JAKUB
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti
Začátkem března nám začala sezóna a s tím i prvořadý úkol, 
připravit se na Okrskovou soutěž v požárním sportu, kterou 
letos pořádali Církvičtí hasiči v sobotu dne 7. 6. 2014. Začalo to 
přípravou techniky a postupným organizování termínů tréninků. 
Dohodlo se vše potřebné a pustili jsme se s vervou do toho. 
Nejdůležitější bylo připravit na soutěž naše ženské družstvo 
SDH Jakub, které pilně trénovalo a snažilo se celé loňské prázdniny 
na Memoriál, který byl nakonec zrušen. Od jara jsme se každé 
úterý scházeli na cvičišti a dolaďovali formu. I přes pár počátečních 
problémů jsme nakonec na soutěž nastoupili v plném počtu. 
Nervozita byla cítit všude kolem, ale nakonec se děvčata chopi-
la úkolu a šla tvrdě za svým cílem a dokázala díky bezchybnému 
požárnímu útoku vybojovat skvělé první místo. Nadšení, radost 
a euforie nebraly konce. Mužské družstvo SDH Jakub obsadilo 
čtvrté místo v požárním útoku a celkově se umístili na pátém 
místě. Myslím si, že i to je pěkné umístění mezi družstvy, která 
se účastní ligových turnajů. Církvickým mužům se podařilo na 
domácí půdě obhájit první místo. Družstvo mužů B se po chybě 
v útoku muselo spokojit s celkovým čtvrtým místem. Ženy 
Církvice si nevedly špatně, ale drobné zaváhání „na zadku“ je 
stálo cenné vteřiny a tak braly celkově druhé místo. 

Sbor SDH Jakub se snaží aktivně spolupracovat s Církvickým 
sborem a podle mě tato soutěž podpořila a utužila už takto 
přátelské vztahy mezi námi. Závěrem bych chtěl tímto poděkovat 
Jakubským chlapcům za obrovskou podporu „našich“ děvčat, 
bez které by se to nikdy nepodařilo a ženám patří můj dík za 
perfektní reprezentaci sboru SDH Jakub. Velké poděkování patří 
i pořadatelům za moc hezky strávený den v příjemném prostře-
dí Jakubského cvičiště s hudbou, tancem a milou atmosférou.
               
                  Milan Sova 

VÝSLEDKOVá LISTINA OKRSKOVÉ SOUTĚŽE 
V POŽáRNíM SPORTU

SDH CÍRKVICE

V pátek 28. března se konal u kostela a v prostorách mateřské 
školky 2. ročník Církvického nočního branného závodu.  
Do kulturního domu, kde bylo utvořeno perfektní zázemí,  
se sjelo šest hasičských sborů, které přivezly 110 dětí. Ty utvořily 
celkem 21 družstev ve třech kategoriích. Tento závod byl gene-
rálkou na klasický braňák v Sudějově a měl prověřit znalosti 

mladých hasičů z topografie, zdravovědy, uzlování, hasičských 
termínů a zdatnost a dovednost při ručkování na laně či střelbě 
ze vzduchové pušky. Celou soutěží děti provázel maskot soutěže 
MEDVĚD. 
Všem dětem se noční dovádění líbilo a za odměnu si každý 
odnesl malou odměnu v podobě balíčku s mlskami.

NOČNÍ BRANNÝ ZÁVOD

Kategorie: MUŽI ŽENY
1. místo Církvice A Jakub
2. místo Nové Dvory Církvice A
3. místo Hlízov Církvice B
4. místo Církvice B
5. místo Jakub
6. místo  Třebešice
7. místo Malín
8. místo Chotusice
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Rok se s rokem sešel a bylo to tu zas: Letní vábení pošesté!!! 
Letošní růžové Letní vábení se opět konalo na asfaltovém hřišti. 
Na trávě mezi asfalťákem a antukovým hřištěm jsme zřídily 
hlavní stany. Respektive „párty stany“. Stoly se prohýbaly  
pod nákladem dobrot, které přinášely jednotlivé „cvičky“.  
Každá přinesla něco, takže jsme zanedlouho uždibovaly zelňá-
ky, roládky, saláty, tyčky, slané záviny, motánky apod. Kousek 
stranou se opékal gyros. Umístily jsme tady i pípu a lednici  
na nealko, kterou obsluhovala a o gyros se příkladně starala 
naše nejlepší a jediná cateringová společnost složená z našich 
nejdražších poloviček Romana, Tomáše a Járy. 
Sešly jsme se již tradičně na desátou. Jídla na stolech přibývalo, 
lednice s nápoji praskala ve švech, pivečko se chladilo, aparatu-
ra byla zapojená a jen počasí se jevilo trošku posmutněle. 
Zahajovací hodinou byl Aerobik Interval s Hankou Pospíšilovou. 
Na tu jsme se vydaly v plném počtu a náležitě si ji užily.  
Byla první a věděly jsme do čeho jdeme….
Následoval taneční aerobik pod vedením Petry Svobodové. Hudba 
zazněla a my se pustily do „práce“. Jen pár méně odvážných se 
šetřilo na další hodinu. Chvílemi se nám točila hlava, pletly nohy, 
ale za výsledek jsme se určitě nemusely stydět. Odvedly jsme 
skvělý kus práce a následné občerstvení jsme si plně zasloužily. 
Nicméně, program byl neúprosný a jako další na řadě byla půl-
hodinová ukázka intezivního 30ti denního tréninkového plánu 
podle Jill. Odlákat holky od stolů s jídlem a hlavně pitím nebylo 
jednoduché. Ale povedlo se a nakonec se mi na asfalťák vrátily! 
Po této dřině následovala poslední oblíbená hodina s Janou 
Jeřábkovou – Doublestep. 

Sestava byla jako vždy dokonalá, skvěle vedená a taneční kreace, 
výměny před stepem a za stepem nám nedělali vůbec žádné problémy. 
Zamakaly jsme si, protáhly se, vydýchaly a odvlekly se ke stolům 
a i přesto jsme měly pusy od ucha k uchu a bylo nám fajn!
Pánové z cateringu podávali nadstandardní výkony a plnili 
každé naše přání! Gyrosu bylo dost. Pivečko bylo úžasné. Ostatní 
nápoje rovněž. Dobrůtek na stolech stále neubývalo. Po dobře 
odvedené „práci“ jsme se pohodlně usadily, popíjely a povídaly… 
Ten den neměl chybu! A tak hlavně proto bych chtěla poděkovat  
všem, kteří mi jakkoli pomáhali s organizací letošního ročníku. 
Nejvíc tobě, Romčo.
Bylo to super a povedlo se! Děkuji vám všem, kteří jste přišli  
a užili si to! A ráda bych poděkovala i všem, kteří přijdou  
za rok! Budu se opravdu moc těšit!!! 
                  Vaše Míša

Najde Mrázek přemožitele?
Dobrovolní hasiči zahájili soutěžní sezonu 27. dubna na vrchu 
Vysoká, závodem ve výstupu na rozhlednu. Soutěž spočívá  
v překonání všech 144 schodů rozhledny s převýšením 27 metrů, 
kdy soutěžící musí být v dané kategorii vybaven zásahovým 
oblekem a obuví, ochrannou přilbou a rukavicemi. 

Loňské vítězství v kategorii muži bez dýchací techniky obhajoval 
David Mrázek z SDH Církvice. I když narazil na opravdu silné 
soupeře, o vítězství se nenechal nikým připravit. Čas 30,31 s  
mu zajistil již šesté vítězství a pohár za 1. místo. 

Zajímavá akce Noc kostelů se poprvé konala v roce 2001  
v Německu a v roce 2009 byla poprvé i v naší republice. V tento 
večer se otevře návštěvníkům řada kostelů s připraveným  
programem. Letos proběhla 23. 5. a u nás se konala v kostele  
sv. Jakuba v Jakubě. V programu byl uveden koncert Petry  
Bělohlávkové a „Ticho kostela promlouvá“. Nikdo z nás netušil, 
jak se naplní právě tento bod.
Před šestou hodinou se strhla bouřka a při prvním zahřmění 
vypadl elektrický proud. Když přešel největší nápor prudkého 
deště, začali přicházet první návštěvníci. Většina z nich se hned 
ve dveřích ptala, jestli bude „noc“, když nejde proud. Samozřej-
mě, že ano! Přece nás neodradí taková malichernost. Domluvili 
jsme se s Alenkou a Jiříkem Čuchalovými, že budou šlapat 
měchy, aby se dalo hrát na varhany. Lenka Kvízová doběhla  
pro světlo a čelovky pro muzikanty, aby si mohli posvítit  
na noty. Kolem oltáře jsme po zemi rozestavěli a zapálili svíčky. 
Povídalo se o historii kostela, pověstech. 
Před sedmou hodinou začal slibovaný půlhodinový koncert  
na varhany, housle a flétnu. V kostele v tu chvíli bylo kolem 
devadesáti lidí. Děti namáhavé šlapání měchů zvládly a vydrže-
ly celou půlhodinu. Koncertem to ale nekončilo, spíš začalo. 
Bezprostředně po jeho skončení většina lidí odešla a zůstali ti, 

kteří se chtěli seznámit s historií kostela. Plápolající svíčky  
nádherně podtrhovaly atmosféru. Přijížděli noví návštěvníci  
a k varhanám usedli dva mladí varhaníci, posluchači konzerva-
toře. Jeden přijel z Ronova nad Doubravou, druhý ze Žlebů  
a hráli až do deseti hodin zcela zdarma. V hraní a šlapání měchů 
se střídali.  Asi v půl desáté se kostel téměř vylidnil a zbývajících 
pár návštěvníků tiše sedělo, poslouchalo varhany a šum deště  
a větru. Při poslouchání pozorovali všichni mihotavé světlo 
svíček na freskách. Těsně před desátou přišlo ještě několik 
opozdilých návštěvníků a tichounce se připojili k ostatním. 
Později vyprávěli, že se v kostelích v Kutné Hoře setkali s lidmi, 
kteří vyprávěli o našem jakubském kostelu, že je tam úžasná 
atmosféra. V deset hodin varhaníci přestali hrát, ale nikomu se 
nechtělo domů. Ještě hodinu jsme společně stáli, povídali  
a vnímali neopakovatelnou, zklidněnou a tichou pohodu. Všichni 
jsme si uvědomili, že takhle kostel vlastně neznáme a bylo velmi 
příjemné pozorovat mihotání světla na klenbách i empoře,  
připomínající dobu dávno minulou. Moc milé příjemné zasta-
vení, pohlazení, ke kterému přispělo nejen prostředí, ale i pří-
tomní lidé. Domluvili jsme se, že se za rok sejdeme zas a proud 
určitě nebudeme zapínat.              
                A. Vaňková

NOC KOSTELŮ

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA CÍRKVICE
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Ani jsme se nenadáli a zase jsme o půlrok starší a samozřejmě 
zkušenější :o). Naše řady se nepatrně rozšířily. Neustále si  
procvičujeme pohybové básničky a písničky. Při honičkách  
již maminkám a tatínkům velmi zdatně utíkáme :o). Naučili 
jsme se další hry, při kterých zdokonalujeme naše pohybové 
dovednosti. V opičí dráze už by nám leckterá opice záviděla,  
na trampolíně skáčeme jako klokani a míčkem házíme skoro 
jako B. Špotáková oštěpem :o). Jedno odpoledne se dokonce 
proměnilo v „čarodějnický cvičební slet“, kdy jsme si poměřo- 

vali síly v různých netradičních disciplínách – rychlotrysk  
na koštěti, skákání v pytli, čarodějnickou honičku, koštětový 
tanec a další. Protože jsme byli velmi zdatní čarodějníci  
a čarodějnice, dostali jsme „výuční list“ a netopýří medaili.  
Na další čarodějnický slet přiletíme sice až za rok, ale vy za námi 
můžete přijít a zasportovat si spolu s rodiči opět od září každý 
čtvrtek od 16 do 17 hodin. Rádi Vás uvidíme. Do té doby  
Vám přeji příjemně strávené letní prázdniny :o).  
              Jitka Kvízová 

Klub stolního tenisu STC 2013 při TJ Církvice, pořádal  
v sobotu dne 31. 5. 2014  První turnaj o putovní Pohár starosty  
v pěkném prostředí sálu Kulturního domu v Církvici. Soutěžilo 
16 dětí v kategorii starší a mladší žáci. Turnaji přihlížel velký 
počet diváků, zejména rodičů, prarodičů, příbuzných i ostat-
ních. Ceny úspěšným předal starosta obce Volenec Jiří. Všichni 
účastnící obdrželi pamětní diplomy za své umístění a sladkosti. 
První ročník o Pohár starosty se nám vydařil a vážíme si oceně-
ní rodičů, dětí, těch, kteří podpořili oddíl pro jeho činnost  
i dalších, kteří fandí stolnímu tenisu v Církvici.  

Výsledky:  Mladší žáci
1. Laštovková Taťána (bonboniéra)
2. Hradecová Šárka (malá bonboniéra)
3. Málek Jan (čokoláda)
     Laštovková Taťána (Cena talent roku).    

„SVIŠTI A SVIŠŤATA“

STOLNÍ TENIS - 1. TURNAJ 
O POHÁR STAROSTY

Výsledky:  Starší žáci
1. Novák Petr (Pohár starosty, zlatý pohár)
2. Budínek Jan (stříbrný pohár)
3. Laštovka Jaroslav (bronzový pohár)
     Kopřiva Michal (Cena útěchy)                               Kašík, Křížek

SK CÍRKVICE
Ohlédnutí za jarní částí sezony 2013/2014 starší a mladší  
přípravky
Jako každý rok jsme začali jarní část sezony zimní přípravou  
v sokolovně v Jakubu. Účast na trénincích byla poměrně slušná. 
Tréninky se konaly každou sobotu od deseti hodin. Když se 
počasí ustálilo, začali jsme trénovat na fotbalovém hřišti.  
Před začátkem soutěže jsme sehráli přátelské utkání s týmem  
z Malína.
Jarní soutěž byla zahájena začátkem dubna. Jak starší tak  
mladší přípravka sehrála shodně po sedmi turnajích a dá se říct, 
že jsme si nevedli špatně. V každém z turnajů se nám podařilo 

alespoň jeden zápas dotáhnout do vítězného konce. Několik 
turnajů se nám podařilo dokonce vyhrát, jako například turnaj 
mladších v Čáslavi, kde jsme vyhráli všechna utkání. 
Poslední turnaj starší přípravky se za podpory MAS Lípa  
pro venkov a starosty obce pana Volence konal pod názvem 
PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE, ze kterého bychom 
rádi udělali tradici a to za účasti fotbalových týmů Suchdola, 
Sedlic a Církvice. Bohužel se nedopatřením celek Sedlic  
nedostavil a tak se turnaj sehrál jen se Suchdolem. Oba týmy  
si ale nenechaly zkazit náladu a sehrály krásné utkání  
s nastavením hry a závěrečnými penaltami.
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OBEC CÍRKVICE PRO OBČANY
Obyvatelé Církvice se zapojili do únorové elektronické aukce 
podporované obcí a ušetřili tak 179 965 korun.
Lednový sběr dat pro e-aukci navštívilo cca 50 domácností,  
ne všechny se však mohly aukce zúčastnit. Hlavním důvodem byly 
nevýhodné zafixované smlouvy na dva a více roků u stávajících 
dodavatelů energií. Aby mohla být domácnost do elektronické 
aukce zařazena, měla by mít smlouvu se stávajícím dodavatelem 
na dobu neurčitou anebo fixace smlouvy na dobu určitou  
by měla končit do 12 - ti měsíců od data pořádání e-aukce. 
Nakonec do aukce vstoupilo 24 domácností a jeden podnikatel. 
20 domácností + 1 podnikatel se zapojili do aukce na výběr 
dodavatele elektrické energie a 15 domácností se zapojilo  
do aukce na výběr dodavatele plynu.

Průměrná úspora v procentech činila 25,83 % u elektrické  
energie a 24,97 %  u zemního plynu.
Výsledky jednotlivých domácností jsou k nahlédnutí na obec-
ním úřadě u pana starosty Jiřího Volence nebo u pana místosta-
rosty Stanislava Vlka, kteří byli o výsledcích aukce informováni.
Po dohodě s obcí jsme opakování sběru dat pro e-aukci určili  
na podzim roku 2014. Termíny budou zveřejněny v dalším čísle 
Církvických novin. 
Elektronické aukce se konají každý měsíc, je možno přihlásit se 
i v jiném termínu.
Kontakt na obchodního partnera společnosti eCENTRE:                                    
Dagmar Báčová, T: +420 725 293 246,  
E: dagmar.bacova@partnerecentre.cz

Církvické noviny čtvrtletník obce Církvice, vydává Obec Církvice, tel.: 327 571 491.
Redakční rada: Jiří Volenec, Stanislav Vlk, Marie Procházková, Lenka Kvízová, Marie Faltová. 
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Nakonec se z vítězství radovali kluci ze Suchdola. Blahopřejeme 
a těšíme se na příští rok. Po zápase byly z rukou starosty předány 
poháry a diplomy. Tento turnaj se vydařil a u dětí a všech 
zúčastněných měl velký úspěch.
Konec sezony jsme zakončili na hřišti rozlučkou s rodiči.  
Po loňském úspěšném zápase kluků proti maminkám se tento 
zápas opakoval. Pro pobavení všech nakonec kluci těsně vyhráli.
Chtěl bych poděkovat všem dětem a rodičům za přístup  
k fotbalu v této sezoně. Děti ať prožijí krásné prázdniny  
a koncem srpna se těším, až se zase sejdeme na hřišti.
                                                                                                       Ahoj

   Výsledková tabulka IV. třídy skupiny A

  Tým Skóre Bodů
 1. Horky 84:31 57
 2. Štrampouch 94:39 56
 3. Močovice 67:43 49
 4. Hostovlice 62:46 49
 5. Vrdy B 84:70 45
 6. Okřesaneč 71:62 45
 7. Církvice 85:56 43
 8. Chotusice B 71:64 35
 9. Potěhy 35:61 31
 10. Horní Bučice 63:80 28
 11. Vlkaneč 48:75 26
 12. Horušice 53:70 25
 13. Zbýšov B 42:90 18
 14. Žleby B 40:112 11


