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� Informace starosty
Vážení spoluobčané, 

v první části svého příspěvku pohovořím o znovuza-
vedení půjček na rekonstrukce či opravy rodinných domů. 
Mnozí z Vás si jistě vzpomenou, že to není nic nového pod 
sluncem a že tato výpomoc občanům již v uplynulých letech 
zde byla. Byl to tzv. FRB – Fond rozvoje bydlení.

V letošním roce půjčky na rozvoj bydlení nebyly posky-
továny a tak jsme se rozhodli na základě žádosti někte-
rých z Vás, že tyto půjčky znovu obnovíme. V této chvíli 
vytváříme novou směrnici a smlouvy, za jakých podmínek 
a v jaké výši se půjčky budou přidělovat. Pokud zastupitel-
stvo obce schválí tuto směrnici, můžete se o všem, co bude 
potřebné udělat pro získání této půjčky, informovat na OÚ. 
Chtěl bych ještě podotknout, že fi nanční prostředky jdou z 
rozpočtu obce a tím je také dané, že budou omezené a tak 
se může stát, že ne všichni žadatelé budou v žádosti úspěš-
ní. Výběr a posouzení žádosti provede komise, která bude 
sestavena z členů zastupitelstva obce. Předpokládané datum 
pro zahájení podávání žádostí je leden r. 2012. Věřím, že 
toto rozhodnutí je správné, že této příležitosti využijete a 
že takto poskytnuté fi nanční prostředky Vám napomůžou k 
lepšímu bydlení v našich obcích. 

Nyní spíše než s informací se na Vás obracím s žádostí. 
Jistě jste si všimli, že v naší obci se již nepohybují pracov-
níci z úřadu práce, tak jak tomu bylo v uplynulých letech. 
Někdo si možná řekl, že je to pro obec lepší, neboť víme, o 
jaké pracovníky se jednalo. Nicméně pod vedením p. Matě-
jíčka, ať chtěli nebo ne, obec museli uklidit. Dnes úřad práce 
v Kutné Hoře na tyto pracovníky nemá fi nanční prostředky 
a tak si obec musí poradit, jak umí. V létě jsme měli pouze 
dva pracovníky. Na zimu nám byl přidělen jeden a ten je 
dlouhodobě nemocen. Asi také víte, že od nového roku by 
měl být upraven zákon a nezaměstnaní by měli nastoupit na 
práci do obcí. Co ale s podzimem a zimou? Proto na Vás 
apeluji, abychom si alespoň kolem rodinných domů udržo-
vali pořádek a i případný sníh, pokud je to možné, odstra-
nili, neboť použitá technika ať už na odvoz listí nebo sněhu 
přijde obec velmi draho a tyto fi nanční prostředky by se 
daly využít lépe. 

Jelikož toto číslo obecních novin vychází pár dní před 
Vánoci, využiji této příležitosti, abych Vám popřál příjem-
né a klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2012 
mnoho štěstí, pracovních úspěchů a pevné zdraví. 

Jiří Volenec, starosta obce      

OÚ oznamuje občanům, že připravuje změnu územního 
plánu č. 4. Žádosti o změnu si občané mohou podávat na 
obecním úřadě do března 2012.  

� OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
OÚ oznamuje občanům, že poplatky za svoz komunální-
ho odpadu a za psy na rok 2012 si mohou občané zaplatit 
v pokladně obecního úřadu v termínu 16.-27.1.2012, nebo 
převodem na číslo účtu: 3924161/0100 (variabilní symbol-
rodné číslo). 
Výše poplatků se nemění: svoz komunálního odpadu 500,- 
Kč/osoba, poplatek za jednoho psa: 100,- Kč, za každého 
dalšího psa:150,- Kč a důchodci: 50,- Kč. 

��Oznámení občanům
V poslední době se rozmohl nejenom v naší obci nešvar 
podnikajících osob. Ve snaze polapit zákazníka pro 
svůj obor činnosti se odvolávají na  součinnost s obecní-
mi úřady (většinou se jedná o hromadné objednávky od 
obce, „OÚ o naší činnosti ví a doporučuje občanům, či 
pan starosta si službu též objednal.“). Tyto informace se 
však nezakládají na pravdě a jde pouze o jejich nehoráz-
né výmysly. Pokud obec  organizuje podobné hromad-
né akce, vždy dochází k informování obyvatel místním 
rozhlasem, nebo písemnou formou např. v tisku. Ani v 
těchto případech se nemůžeme za jejich odvedenou práci 
zaručit, pouze se snažíme ověřit jejich způsobilost k 
provádění dané činnosti. Vždy si však vy sami rozhoduje-
te o tom, zda si službu necháte provést a od koho. 

SBĚRNÝ DVŮR
Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr bude v 

období leden – únor otevřen pouze každou lichou 
sobotu počínaje dnem 7.1.2012.

Na internetové stránky obce www.cirkvice.cz 
byla přidána záložka „HLÁŠENÍ“ 

kde budeme zveřejňovat veškeré informace, které se hlásí míst-
ním rozhlasem. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu, že 
místní rozhlas není ve všech částech obce dobře slyšitelný a 
nebo se někteří z našich občanů vrací z práce až po hlášení míst-
ním rozhlasem. Chceme, aby informace byly stále dostupnější. 
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ZPRÁVY Z KULTURY
Po prázdninové odmlce jsme se 
opět 7. října sešli při podzimní 
tvořivé dílničce.
Dílnička byla na téma ,,Malo-
vání na hedvábí“ kde si všichni 
vyzkoušeli tuto techniku.
Vyráběly se malované předgut-
tované šátky, šály, ale také 
barvené šátky, šály formou bati-
ka na hedvábí. Vyřádily se i děti. 
Jejich fantazie ve tvoření je širo-

ká a výrobky nádherné. To se 
ukázalo i při dalším tvořivém 
dnu, který se konal 25.listopa-
du na téma ,,Pečení a zdobení 
vánočních perníčků“. Techniku 
malování a zdobení nám odbor-
ně předvedla paní Lucie Jelín-
ková z Nových Dvorů. Učila 
nás správně umíchat  zdobí-
cí hmotu, barvení a stínová-
ní zdobící hmoty, jak si vyrobit 
kornoutek na malování z pečící-
ho papíru a jiné zajímavé doplň-
ky či techniky. Všem se výklad 
líbil a zdobení perníčků se moc 
povedlo. Pevně věřím, že jsme 
všechny vánočně naladili a tak 
Vám přejeme příjemné poži-
tí vánočních svátků, bohaté-
ho Ježíška a příští rok, šikulky 
a šikulové, těšíme se na shleda-
nou v roce 2012, kdy opět chys-
táme tvořivé dílničky. 
Ještě bych ráda touto cestou 
poděkovala pí. Kvízové za 

poskytnuté zázemí ve škole, pí. 
Roušalové a pí. Matějíčkové za 
poskytnuté zázemí ve školce. 
Bez jejich náklonnosti a vstříc-
nosti bychom nemohli tyto akce 
uskutečnit. Děkujeme.
V letošním roce jsme také 
uskutečnili zájezd do diva-

dla na komedii  pod názvem ,, 
Příbuzné si nevybíráme“. Zda 
se divadlo líbilo už nechám na 
zúčastněných. Bude-li v příš-
tím roce zájem, rádi bychom 
tuto akci zopakovali. 
Za kulturní komisi 

Gabriela Vondrysová   

� Dýňová stezka odvahy
Dne 4.11.2011 uspořádala MO ČSSD pro děti „Dýňovou stez-
ku odvahy“. Celá akce probíhala u kostela sv. Jakuba. Potěšil 
nás veliký zájem zúčastněných dětí, které za projevenou odva-
hu obdržely diplom a drobný dárek či sladkost. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat rodičům dětí za krásné kostýmy, které 
pro ně zhotovili a za nápaditá strašidýlka, která jim svítila na 
cestu. Rovněž děkujeme všem, kteří s organizací celé akce 
pomáhali. Odměnou nám byly rozzářené dětské oči, které nás 
přesvědčily o tom, že se dětem strašidelný podvečer líbil a byl 
pro ně zážitkem. Těšíme se na Vás příští rok. 

Laďka Dymáková

� Rozsvěcení Vánočního stromu
Vánoční strom v naší obci se rozsvítil na druhý adventní 
víkend. Místní ochotníci si pro letošní rok připravili a skvěle 
zahráli vánoční scénku na téma Krkonošských pohádek. Lako-
mý a zlý Trautenberk, vybavený počítačovou technikou, jako 
vždy peskoval své podřízené Anče, Kubu a hajného a nezapo-
mněl na to, jak ošidit a vyzrát na Krakonoše. Nakonec, jako 
vždy, dobro zvítězilo nad zlem a Krakonoš se za hudebního 
doprovodu postaral o vánoční světlo a tím navodil tu správ-
nou atmosféru. Na zahřátí bylo podáváno svařené víno a čaj a 
nechyběli ani tradiční vánoční perníčky pro děti. Všem, kteří se 
postarali o tuto sváteční atmosféru a hladký průběh celé akce, 
patří velký dík.

Za uplynulé tři měsíce jsme nezapomněli na naše spoluobčany, kteří oslavili svá životní jubilea. 
Osobně zástupci SPOZu poblahopřáli paní Růženě Vyskočilové, paní Marii  Prchalové, 
panu Josefu Bukovi, panu Václavu Dvořákovi, paní Marii Jelínkové a paní 
 Boženě Kolářové.  Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví a elán 
do dalších let. 

SPOZ - naši jubilanti
bilea. 
ové, 

aní 
án 

�  dýňová stezka odvahy

�  pečení perníčků

�  malování na hedvábí
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Provoz školy je nyní v plném proudu. V uplynulém období jsme 
absolvovali několik projektových akcí, divadelních představe-
ní a exkurzí. Abychom šetřili čas i peníze za dopravu, zveme si 
umělce k nám do školy. Na představení využíváme velkou učeb-
nu v nové přístavbě školy a spolu s námi se těchto vystoupení 
účastní i děti z místní MŠ. Letos už děti viděly Kocoura Modro-
očka, Klemprdu, který si s nimi hrál na pohádky a kouzelníky. 
K žákům 2. a 3. ročníku přišel letos už třikrát na besedu  zástup-
ce policie ČR pan Votroubek, který je seznamoval se způsoby, 
jak se vyhnout a bránit různým nebezpečím (projekt AJAX). S 
dýněmi se všichni vyřádili při halloweenském dnu a ze svíčkár-
ny v Šestajovicích si přivezli pěkné dárečky. 
Ve čtvrtek 17.listopadu jsme společně oslavili státní svátek 
lampionovým průvodem. Zahájili jsme ho u kostela v Jakubě 
vypuštěním balónku přání. Došli jsme do školy, kde děti dosta-
ly sladkou odměnu a rodiče svařené víno na zahřátí. Průvod 
jsme ukončili na fotbalovém hřišti, kde jsme vypustili druhý 
balónek přání. Díky příznivému počasí a všem přítomným se 
nám akce vydařila. 29.11. energetické závody prováděly v obci 
opravy a nešel proud. Tuto situaci jsme řešili návštěvou kniho-
ven v Čáslavi (1.-3.ročník) a Kutné Hoře (4.ročník). Děti se 
seznámily s možnostmi městských knihoven a jejich nabíd-
kou. Čtvrťáci ještě navštívili výstavu ve Vlašském dvoře, kde 
obdivovali krásné výrobky zdravotně postižených. Pěkný výlet 
kazilo pouze mrazivé počasí. Koncem listopadu jsme zahájili 
výuku plavání, která potrvá do poloviny února. Výcvik absol-
vují všechny ročníky. Díky tomu je v 5. ročníku naprostá větši-
na plavců, což je záměrem této výuky.

Nyní chystáme program na vánoční besídku. Společně vytváří-
me výrobky na adventní výstavu, na kterou Vás srdečně zveme 
do školy. Před Vánocemi si ještě děti zadováděly s čerty v 
kulturním domě, žáci 1. a 2. ročníku navštívili představení v 
MŠ a ve škole jsme přivítali minicirkus se zvířátky.
Po Novém roce obejdou skupiny tří králů obec s koledou, jejíž 
výtěžek je věnován na dobročinné účely. Prosíme Vás, abyste je 
přivítali a vyslechli, protože to dělají na pomoc potřebným. 
Závěrem Vám všem chceme popřát hodně zdraví, štěstí, 
pohody a úspěchů v novém roce 2012 a těšíme se na další 
spolupráci.        Mgr.L.Kvízová

� Svatomartinský projekt
I když svatý Martin není tak věhlasný jako náš svatý Václav, 
bylo mi líto, že ho děti znají jen ve spojitosti s bílým koněm, a 
proto jsem se rozhodla naplánovat další projekt právě na  11.11.
„Na svatého Martina kouřívá se z komína!“ I tato pranosti-
ka, doplněná pohybem nás provázela celým svatomartinským 
dnem. Děti si poslechly legendu o životě Martina Tourského. 
Dozvěděly se, proč se tento den pečou svatomartinské rohlíč-
ky a martinská husa. Příběh o Martinovi si zkusily zahrát a na 
závěr si napsaly svatomartinský test. Protože jsou děti v projek-
tových hodinách mnohem bystřejší a vnímavější než jindy, 
měly vše správně a bez chybičky. Závěr vyučování jsme strávi-
li balením rohlíčků a pečením v troubě. 
Myslíte, že jsme se ten den nic nenaučili? Právě naopak! 
V matematice jsme vážili a porovnávali suroviny na rohlíčky, 
v prvouce jsme poslouchali legendu a vyplňovali svatomartin-
ský test, v českém jazyce jsme dramatizovali životní příběh sv. 
Martina Tourského, recitovali známé pranostiky a naši svato-
martinskou improvizaci jsme předvedli ostatním dětem, které 
jsme alespoň touto formou s legendou svatého Martina sezná-
mili.  V pracovních činnostech jsme hnětli a váleli a to, že se 

po celý den děti učily 
spolupracovat, to 
jim určitě pomůže v 
jejich psychosociál-
ním rozvoji. 
A na závěr snad jenom 
poděkování mým 
dětem za další skvě-
le prožitý den. Už se 
těším na co si „zahra-
jeme“ příště.
Mgr. Ludmila Hrušková

� Advent v naší mateřince
Abych tak řekla: „Už v tom zase lítáme“ - jinými slovy tyto 
řádky píšu  poslední listopadový den – tedy na samém počát-
ku adventu. Je to pro nás učitelky období náročné, musíme si 
vše dobře naplánovat a připravit, aby naše práce s dětmi neby-

la chaotická a uspěchaná, jak tomu často u dospělých bývá, aby 
naopak probíhala v poklidu. Chceme, aby si děti přípravy na 
Vánoce co nejvíce užily, abychom jim dobu adventu naplnily 
tvořivými činnostmi, novými hrami a příjemnými překvapení-
mi. Patří mezi ně setkání s čertem a Mikulášem, na kterém mají 
zlobílci možnost zamyslet se nad svými prohřešky a slíbit, že se 
polepší. Dostanou za to balíček dobrot, ale také uhlí, bramboru 
či borovou šišku. Aby měli o čem přemýšlet.
Adventní kalendář nám každý den poví, čemu se máme věnovat a 
my jeho podněty plníme – vyrábíme čertíky, 

ŠKOLNÍ ZPRÁVY

Pokračování na str. 4

�  Mikulášové a čerti vyrobení z papíru

�  martinské pečení
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Mikuláše a anděly, pečeme cukroví a perníky, vyrábíme ozdoby a 
svícínky a také přáníčka. U adventního věnce si povídáme o Ježíš-
kovi, zpíváme koledy a přemýšlíme o tom, jak udělat druhému 
radost. Chceme, aby si děti uvědomily, že je příjemné dárky dostá-
vat, ale právě tak pěkné je někoho obdarovat. A tím naším největ-
ším dárkem pro rodiče je vánoční besídka, na kterou se pečlivě 
chystáme. Vnímáme ji jako prezentaci naší společné práce  za 
celé pololetí a rodiče mají možnost vidět, co všechno se jejich děti 
naučily, jak jsou schopné samostatného vystupování na veřejnosti. 
Děti se toho zhostí vždy velmi dobře, protože naše besídka není o 
drilování vánočních písniček a básniček. Jsou to hudebně-pohybo-
vé hry, pohádkové dramatizace, říkadla a písničky spojené s pohy-
bem – tak, jak jsme se jim společně od září učili. Našim záměrem je 
předvést rodičům a přátelům školy, že naše práce s dětmi je kvalit-
ní, že děti baví a že nám společně přináší radost a pěkné výsledky.
No a když nám adventní kalendář konečně uloží: „Pohrajte si s 
hračkami, které jste našli pod stromečkem“, uleví se mi, protože 
jsme to opět zvládli.
Vím, že je mezi námi hodně 
lidí, kteří si říkají: „Už aby ty 
svátky byly za námi“. Já mezi 
ně nepatřím, mám Vánoce přes 
to všechno ráda. Ale pokaždé 
si řeknu: „Děkuji ti Pane, že 
jsem to přežila ve zdraví“. A 
tak na prahu Vánoc a Nového 
roku přeji nám všem: „Užijme 
si je ve zdraví“. 

Květa Roušalová

V sobotu 8. října byl v Kutné Hoře na stadionu Olympia zahájen 
další ročník soutěže mladých hasičů „Plamen 2011-2012“. Na 
programu byla štafeta 4 x 60 m, štafeta dvojic a štafeta CTIF. 
Na tuto soutěž vyslalo naše SDH celkem 18 dětí. V kategorii 
starších se nám podařilo postavit na start dokonce dvě druž-
stva. Někteří mladší hasiči měli na této soutěži premiéru, ale i 
přesto bojovali skvěle a dosáhli na pěkné 6. místo z jedenácti 
zúčastněných. Starší si vedli přeci jenom lépe. U nich se proje-
vily několikaleté zkušenosti a také věk. Družstvo „B“ si vybo-
jovalo 5. místo a družstvo „A“ si po zásluze odvezlo místo 2. 
Po vyhodnocení soutěže popřál předseda okresního sdružení 
hasičů, pan Dušek, všem dětem i dospělým hodně sil a úspěchů 
pro další sportovní zápolení. 

SDH CÍRKVICE

� Hasičský zájezd
Na tradiční dvoudenní zájezd (24.-25.9.2011) jsme vyrazi-
li, jak je zvykem, časně ráno ( žádné pospávání, musíme toho 
hodně stihnout). Tentokráte starosta hasičů Petr Málek vybral a 
připravil výpravu za poznáním na Příbramsko a okolí. Jelikož 
jsme disciplinovaní (nestavíme na každé pumpě) jsme na Svaté 
Hoře u Příbrami na devátou hodinu. Je to známé poutní místo. 
Je sobotní ráno a předpověď počasí slibuje krásné babí léto. 
Ranní paprsky nás provázejí církevní stavbou a tvoří vhodnou 
kulisu pro zamyšlení. Potichu vejdeme do baziliky Nanebevze-
tí Panny Marie, kde probíhá mše, snad přivírám oči před tím 
leskem zlata a stříbra, je to nejzářivější oltář, co jsem viděla. 
Chloubou baziliky je také soška Panny Marie Svatohorské. Vše 
je velmi působivé. Chvíli spočineme. 
Do města Příbrami scházíme po Svatohorských schodech, 
znamená to zdolat 289 schodů. Pokračování na str. 5

�  zájezd SDH

�  ve škole jsme se sešli v čertovských oblecích

�  mikulášská nadílka v MŠ

Pokračování ze str. 3
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Pro nás, dobrovolné hasiče, je 
toto schodiště zajímavé tím, 
že se zde každoročně pořádá 
Běh hasičů do Svatohorských 
schodů. Všichni musí překo-
nat trať dlouhou téměř 600 
metrů s převýšením 80 metrů 
a to v plné výstroji, s přilbou 
a s dvanáctikilovým dýcha-
cím přístrojem na zádech. 
Klobouk dolů!
Poté pokračujeme do Hornic-
kého muzea v Příbrami na 
Březových Horách, do největ-
šího hornického muzea České 
republiky. Navštívíme důl 
Anna, vstoupíme do  podzemí 
a projedeme se důlním vláč-
kem 260 m dlouhou Prokop-
skou štolou, která směřuje k ústí 
jámy Prokop, jedné z nejhlub-
ších šachet ve střední Evropě. Po 
exkurzi si umíme velmi dobře 

představit tvrdou práci horníků. 
Opouštíme Příbram a jedeme 
navštívit jiné století - rene-
sanční zámek v Březnici. Po 
prohlídce milé průvodky-
ni poděkujeme a jedeme se 
ubytovat. Letos bych měla 
říci spíše utábořit do rekreač-
ního střediska Věšín. Ubyto-
vání je v dřevěných chatkách, 
představa, že noc strávíme na 
pelesti nás nerozhodí, něco 
vydržíme, jsme otužilí a vlhké 
povlečení přejdeme. Spíme 
přeci jen na pokraji Brdských 
lesů, kde se nachází známý 
Vojenský výcvikový prostor. 
Určitě tady roste spousta hub, 
napadá mě. Společná večeře 
a zábava s kapelou Jánošík je 
tradičním zpestřením výletu. 
Druhý den si užijeme kouzelné 
městečko Rožmitál pod Třem-
šínem. Navštívíme Podbrdské 

muzeum a památník Jakuba 
Jana Ryby, na kterého si jistě 
rádi v tento vánoční čas vzpo-
meneme, vždyť jeho sklad-
ba Česká mše vánoční patří 
neodmyslitelně k vánocům a k 
českému národnímu pokladu.
Pokračujeme do Lešetic na 
vážné téma. Zde je památník 
“ Vojna“ – poválečný tábor 
nucených prací a následně 
vězeňské zařízení, kde česko-
slovenští komunisté  žalářovali 
nejen své politické odpůrce, 
kněze, kapitalisty, ale i obyčej-
né lidi, protože potřebova-
li otroky na těžbu  uranové 
rudy. Tváří v tvář konkrétním 
osudům při prohlídce expozi-
ce, vybavenosti či spíše nevy-
bavenosti objektů a stísněným 
prostorům pociťujeme úzkost 
a příkoří a přesto, že až doteď 
jsme byli veselá parta, dochá-

zí nám humor a spontánně se 
utišíme a s úctou k politic-
kým vězňům a lidské výdrži, 
procházíme celý areál. 
Posledním plánovaným 
místem je město Dobříš a 
zámek se skvostnou zahradou a 
francouzským parkem. Příjem-
ně unaveni přijíždíme večer k 
domovu. “Tak zase za rok“,“ 
bylo to prima“, “příště jedeme 
zase,“ zaslechnu, když odchá-
zím domů a jsem též plná 
dojmů a také nových pojmů 
z poznání. Prostě poznávací 
zájezd se povedl. 

Hana Kosinová, 
účastnice zájezdu SDH Církvice 

Další moje fotografi e ze živo-
ta obce jsou k nahlédnutí na:
https://picasaweb.google.
com/kosaundkosa

v sobotu 21. ledna 2012 od 20:00 hodin v sále KD
k tanci a poslechu hraje hudba LAURA pana Bohuslava Ryšánka

Pokračování ze str. 4

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CÍRKVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY NA

TRADIČNÍ HASIČSKÝ 

PLES

�  zájezd SDH
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V sobotu 12.listopadu se sešli hasiči z 
celého okrsku u rozhledny Vysoká, aby 
si to rozdali v závodě ve výstupu na tuto 
rozhlednu. Soutěžilo se v těchto katego-
riích: muži, ženy bez dýchací techniky, 
muži s dýchací technikou a družstva. 
Po jarním kole, kdy si David Mrázek z 

našeho SDH odvezl 2.místo, bylo toto 
podzimní kolo pro něho velkou výzvou. 
Podařilo se mu všech 144 schodů s 
převýšením 27 metrů zdolat v úžas-
ném čase 30,73 sekund. Tím pokořil 
jarní rekord o necelé 2 desetiny sekun-
dy a vybojoval si tímto úžasným časem 

pohár za 1.místo. Z našich borců se dále 
umístil na 6.místě Jan Holec (37,75 
sekund) a na 8.místě Zdeněk Sandholz 
(41,39 sekund). V kategorii žen se do 
soutěže přihlásily pouze naše 3 odvážné 
ženy, kterým dominovala s časem 45,97 
sekund Amálie Kosinová. 

V žebříčku znečišťovatelů ovzduší jsou domácnosti hned za 
automobily. Zvláště v zimním inverzním období, které nám 
nastalo, se noří český venkov do šedých oblaků a kvalita vzdu-
chu je srovnatelná, ne-li horší než v  průmyslových oblastech. 
Hlavní příčinou této skutečnosti je spalování domovního odpa-
du a  topení nekvalitními palivy v kamnech, krbech, či kotlích na 
tuhá  paliva. Spalování výše uvedených věcí nás obtěžuje neje-
nom zápachem, ale hlavně ohrožuje naše zdraví – vznikají dioxi-
ny, polyaromatické uhlovodíky, formaldehydy, benzen, syren a 
jiné toxické látky způsobující rakovinu a jiná vážná onemocně-
ní. Na jedy ve vzduchu jsou nejcitlivější děti, těhotné ženy a staří 
lidé. 
Některé druhy odpadu nepatří ani do běžných kontejnerů, natož 
do kamen, protože spalování odpadu z domácnosti je nejenom 
škodlivé, ale i nezákonné. V kamnech nejčastěji končí: plasty, 
chemicky ošetřené dřevo ze starých palet, z demolic a nebo ze 
starého nábytku. Dále pak zbytky jídla, nápojové kartony, celo-
barevné letáky, časopisy a pod. 
Jak správně topit? Dřevo na topení by mělo být pořádně vyschlé, 
a to z čistě praktických důvodů. S vlhkostí klesá výhřevnost a 
rostou škodlivé emise. K pořádnému vyschnutí dřevo potřebuje 
v průměru dva roky. Do kamen rozhodně nepatří chemicky ošet-
řené a průmyslové dřevo. Navíc, pakliže byste jeho popel použili 
k přihnojení na zahradě, založili byste si na opravdový problém.

� ČISTŠÍ OVZDUŠÍ PRO NÁS VŠECHNY

� ilustrační foto

� hasiči si to rozdali v závodu ve výstupu na rozhlednu Vysoká 

� Výstup na rozhlednu Vysoká
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SPORT

Vážení sportovní přátelé,
rád bych Vás tímto prostřednictvím 
informoval o oddíle našich fotbalových 
dorostenců a také se celkově zmínil o 
kopané v Církvici.

Po skončení minulé sezony jsem přemýš-
lel, co a jak s dorostenci pro následu-
jící rok. Kluků zůstalo deset a to je pro 
kopanou málo. Podařilo se mi domluvit 
s fotbalovým oddílem z Nových Dvorů, 
jmenovitě Zbyňkem Šafaříkem, na slou-
čení našich hráčů s novodvorskými do 
sdruženého týmu Nové Dvory – Církvi-
ce. Nikdo z nás nevěděl, jak bude společ-
ný tým fungovat a jak si kluci povedou, 
ale bylo mi líto partu hráčů rozpustit, 
protože většina z nich by nejspíše s fotba-
lem skončila a to by, myslím, byla škoda. 
Vyplatilo se! Po odehrání devíti podzim-
ních kol sezony 2011-2012 jsme skončili 
na čtvrtém místě se ziskem 18-ti  bodů za 
šest vítězství a tři prohry a jen s čtyřbodo-
vou ztrátou na vedoucí Chotusice. Domá-
cí utkání jsme odehráli na hřišti v Nových 

Dvorech. Církvických hráčů je na soupis-
ce sdruženého týmu deset a pro jarní část 
mám přislíbený přestup dalších dvou. 
Plány a cíle pro jaro? Samozřejmě jen ty 
nejvyšší! Ale všichni víte, jak to kolikrát 
s takovými plány dopadá, tak se necháme 
překvapit a uvidíme po skončení soutěže. 
V rámci zimní přípravy máme možnost 
trénovat na hřišti v Církvici i v Nových 
Dvorech. Začali jsme též využívat naši 
sokolovnu, a tak bych chtěl poděkovat 
panu starostovi a panu Uhlířovi, že nám 
umožní hrát v sokolovně malou kopa-
nou. A když už jsme u toho děkování, tak 
bych rád poděkoval vedoucímu mužstva 
Martinovi Fialovi, se kterým většinu 
věcí okolo dorostu řeším (a těch starostí 
nebylo málo) a Stanislavu Olexovi, který 
nám vždy ochotně pomáhal s dopravou 
na zápasy. Ale hlavní poděkování patří 
našim hráčům, kteří odvedli perfektní 
poctivou práci. Za to všem můj dík. 
Rád bych ještě napsal pár slov o kopané 
u nás v Církvici. Často mě někdo zasta-
ví a říká: „Honzo, co se to s tím fotba-
lem stalo, vždyť jsme předposlední ve 

čtvrté třídě“. Abych řekl pravdu, ani 
nevím, jak na takovou otázku odpově-
dět. Věřím, že každému kdo má fotbal 
rád, je z toho smutno a mě obzvlášť. Co 
s tím? Jak z toho ven? Určitě je potře-
ba víc zapojovat mladé hráče. Například 
David Vraný a Aleš Malyjurek, kteří 
loni v dorostu skončili, se stali stabilní 
součástí „A“ mužstva. Často slýchám, 
že dorostenci nechtějí chodit hrát za „A“ 
mužstvo. Ono to není tak jednoznačné. 
Nejde jim jen přikázat, ale je taky potře-
ba s nimi promluvit. S klukama je potře-
ba pracovat, trénovat a výsledky se urči-
tě dostaví. Já za svoji osobu a taky za 
kluky z dorostu mohu slíbit, že se poku-
síme pro fotbal něco udělat, abychom si 
v budoucnu mohli říct, že se kopaná v 
naší obci zlepšila. 
Já i hráči dorosteneckého týmu bychom 
všem čtenářům rádi popřáli krásné 
vánoční svátky, hodně zdraví a v novém 
roce jen ty nejlepší zážitky s naší kopa-
nou.     

Jan Vraný, trenér dorostu 
SK Nové Dvory - Církvice

V neděli 30.10.2011 jsme jedním 
z nejlepších předvedených výkonů v této 
sezóně porazili mužstvo Vrdů 6:1 a ukonči-
li tak podzimní část této sezóny na pěkném 
4 místě s 18body a ztrátou 4 bodů na první-
ho. Chtěli bychom tímto článkem zejmé-
na poděkovat trenérovi Honzovi Vranému 
a asistentovi Martinu Fialovi, ale i dalším 
dobrovolníkům, jako je Standa Olexa, za 
jejich práci a nasazení u našeho dorostenec-
kého týmu. 
Není to jednoduché v dnešní uspěchané 
době – to víme dobře všichni – a v „podsta-
tě“ jediným pohlazením za dobře vykona-

nou práci a nespočet hodin strávených na 
trénincích a zápasech, při zajišťování dopra-
vy na venkovní zápasy atd. atd., budiž vám 
satisfakcí, je radost nás hráčů, kteří se vždy 
na tréninky a zápasy těší a schází se vždy 
v hojném počtu a díky vám se cítí v týmu 
dobře a spokojeně a jen neradi odjíždějí po 
trénincích a zápasech domů, protože se loučí 
s příjemným prostředím a skvělými lidmi 
kolem sebe.   

Doufáme, že nám zachováte přízeň i v jarní 
části sezóny.

Dorostenci Církvice a Nových Dvorů

� Sokolovna
Vytíženost sokolovny je od září téměř maximální. Prostory 
využívá škola a sportovci z 9 oddílů. Všichni se snaží protáh-
nout si své tělo a při tom se setkat s ostatními, kteří mají stejný 
zájem. Denní provoz pro veřejnost začíná v odpoledních hodi-
nách a končí podle rozpisu kolem 21 hodiny. Všichni cvičenci 
se musí řídit stanoveným provozním řádem, aby nově zrekon-
sruované prostory vydržely co nejdéle bez poškození. Aby 
tomu tak bylo, dohlíží zatím na dodržování těchto pravidel 
správce sokolovny pan Karel Uhlíř. Hlavní zásadou je zajis-
tit bezpečnost všech cvičících a pořádek. Úloha správce je tedy 

velmi důležitá a zodpovědná. Pan K.Uhlíř končí k 31.12.2011. 
Od 1.1.2012 by měl nastoupit správce nový. Jeho úkolem bude 
zajistit plynulý chod a údržbu sokolovny, zamezit případnému 
porušování stanoveného řádu a spolupracovat s vedením TJ a 
Obecním úřadem Církvice. Kdo by měl zájem o toto místo, 
přihlaste se na OÚ Církvice, kde se dozvíte podrobnosti.
V současné době ještě probíhá dovybavení posilovny. Proto-
že její prostory jsou omezené a při cvičení je třeba zvýšenou 
pozornost věnovat bezpečnosti, bude mít posilovna vlastní 
provozní pravidla.  
Všechny zájemce o smysluplný pohyb a dobrou partu srdečně 
zveme. Přijďte si zacvičit, určitě si z pestré nabídky vyberete. 
Přejeme Vám mnoho zdraví a elánu do dalšího roku.
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T R A M P O T Y
(country music Červené Pečky)

Kde: Kulturní dům Církvice

Kdy: 25.12.2011 od 20:00 h.
Vstupné: 100,-

Pořádá hostinec „Na Velké“
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komorní pěvecký sbor

CANTICA
Skladby  A.V.Michny z Otradovic, J.T. Turnovského, 

J.Handla, T.R.Victorii,….. Graduál z Kutné Hory

Kostel sv. Jakuba, Jakub (Církvice)

sobota 17. 12. 2011 v 17:00

 

ADVENTNÍ KONCERT

V Á N O Č N Í 

country bálcountry bál


