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CÍRKV ICKÉ

Od měsíce října dochází v naší obci ke změně svozového termínu tuhého komunálního odpadu od občanů. Nový 
svozový den se přesouvá z pondělka na středu a to následovně: 
Jakub – každá sudá středa – počínaje 3.10.2012
Církvice – každá lichá středa – počínaje 10.10.2012
Hranice mezi Církvicí a Jakubem z hlediska svozu prochází fotbalovým hřištěm a nad obecním úřadem (ulice za 
obecním úřadem je celá považovaná za Jakub)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PPRO OBČANY

� na pátek 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
� na sobotu 13. října 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů.
� v naší obci budou dva volební okrsky, stejně jako v předchozích letech. 
� volební místnost pro okrsek č. 1 – Církvice, bude v knihovně na adrese Církvice 6
� volební místnost pro okrsek č. 2 – Jakub, bude v sokolovně na adrese Jakub 91
� Právo volit do zastupitelstva kraje má: - státní občan České republiky
� který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
� je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje
� Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
� Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není možné. 
� Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi,
 aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy 
 s přenosnou volební schránkou.
� Volič volí tak, že vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek nebo zakroužkuje pořadová čísla nejvýše u 4 kandidátů,
 uvedených na témže hlasovacím lístku. 

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje

JAKUB

CÍRKVICE

Hranice pro svoz TKOHranice pro svoz TKO
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INFORMACE STAROSTY
�  V dnešní informaci pohovořím, Vážení spoluobčané, nejprve o zahájených pracech na víceúčelovém hřišti za fotbalovým 

hřištěm SK Církvice. Jak jsme Vás již informovali, obdrželi jsme dotaci z ROP Střední Čechy na tato sportoviště a začátkem září 
začala samotná realizace stavby. Jsou provedeny zemní práce, odvodnění, zhutnění a podkladové vrstvy kameniva. Práce trochu 
brzdí občasný déšť, ale vše bychom chtěli stihnout tak, aby ještě letos proběhla kolaudace. 

�  S tímto projektem je samozřejmě spojena i výstavba zázemí – kabin. V tuto chvíli je zpracován projekt a žádáme o staveb-
ní povolení. To nejdůležitější nás však teprve čeká a to získat i na tento projekt dotaci, bez které by realizace byla velmi obtížná. 

�� Určitě si také řada z Vás všimla přemístění zastávky směrem na Čáslav. K tomuto kroku se zastupitelé rozhodli z důvodu 
zvýšení bezpečnosti hlavně dětí, dojíždějících do škol v Čáslavi. Zároveň na Vás apelujeme, abyste již nevcházeli po krajnici 
do křižovatky, ale přešli na druhou stranu a využili Trávní cestu a cesty mezi rodinnými domy na bývalé Martínkově zahradě. 

�  Dále započaly práce na rekonstrukci chodníku na státní silnici III.etapa od Štefců k autobusové zastávce. Jsme si vědomi, 
že budete muset k chůzi opět využívat nebezpečnou krajnici vozovky, ale věříme v rychlé provedení rekonstrukce a v to, že vše 
proběhne v pořádku. 

�  Několik slov o způsobu provozování vody
V současné době nám provozuje místní vodovod VHS Vrchlice –Maleč, Kutná Hora, a.s. Bylo dohodnuto, že nám tato 

společnost bude vodu míchat s vodou z našich zdrojů (studní) a tím bude i cena za 1m3 nižší. Cenu vody nám sice nenavýšili, 
ale vodu přestali míchat a zařízení k tomu potřebné odvezli pryč. Hydroglobus tak nebyl využíván více jak dva roky a zařízení v 
tomto vlhkém prostředí by brzy vzalo za své. Tak jsme se rozhodli hydroglobus zprovoznit, vodu začít opět míchat a udržet tím 
cenu vody zhruba na stejné úrovni jako je nyní. Tímto způsobem provozování ušetříme na 1m3 téměř 10Kč. Nynějšímu provo-
zovateli jsme předali výpověď a připravujeme výběrové řízení na nového od 1.1.2013, který bude vodovod provozovat. Když 
to ještě jednou shrnu, tak cílem je hlavně využívat naše vodní zdroje (vzorky vody byly odebrány a splňují předepsané normy), 
využívat hydroglobus a ostatní zařízení a udržet cenu na stejné úrovni, jako je nyní.

�� V uplynulých dnech byla také dokončena rekonstrukce topení v Kulturním domě a to na sále, v přísálí a v bývalé zasedací 
místnosti. Tato stavební akce byla provedena taktéž z dotace, kterou jsme obdrželi ze SZIFu. Výměnu topení provedl pan Jiří 
Kvasil, kterému patří naše poděkování. Hlavním cílem této rekonstrukce je snížení spotřeby plynu a potom také to, aby v plesové 
sezoně bylo na sále tepleji, neboť původní vytápění vafkami bylo nedostačující a fi nančně velmi nákladné.  

�  Na závěr bych napsal něco o dotacích. Dotace jsou peníze, které obec může získat na různé akce. Získat dotaci není vůbec 
snadné a stojí to nemalé úsilí. Připravit projekt, zažádat o dotaci, potom výběrové řízení, realizace stavby v termínu atd. Ale to 
podstatné, co Vám chci říct, je to, jak to s penězi získanými z dotací je. To, že získáme dotaci na projekt ještě neznamená, že tyto 
peníze obdržíme všechny. Záleží na tom, jak dopadne výběrové řízení. Když se přihlásí na 5ti milionovou stavební akci fi rma s 
nabídkou 2,5mil., řeknete si: „To je výborné.“, ale opak je pravdou, neboť my nedostaneme těch 5mil., ale právě těch vysoutěže-
ných 2,5mil. A co s vícepracemi, které na stavbě jsou? Zaplatí je obec ze svých zdrojů, neboť fi rma, která takto nízkou nabídku 
podá, již pochopitelně nemá fi nanční prostředky, aby tyto práce navíc provedla v rámci této stavební akce.
Je to vše velmi složité a v takovýchto případech je velmi obtížné rozhodování a musím konstatovat, že ani zastupitelé nejsou v těchto 
případech jednotní. Cílem ale zůstává získat pro obec dotací co nejvíce, aby se mohlo pokračovat ve stavebních akcích, které jsme si 
všichni zastupitelé na začátku volebního období odsouhlasili v tzv. „Akčním plánu obce Církvice“.           Jiří Volenec, starosta obce   

Dne 8.října 2012 bude zcela uzavřena v 
naší obci silnice I/38 – státní silnice. Bude 
zde probíhat frézování povrchu vozovky až 
na podkladní vrstvy, což je až do hloubky 
cca 20cm, a následně bude proveden nový 
povrch. Práce budou prováděny po etapách 
tak, aby byla zajištěna autobusová doprava. 
Pro ostatní automobily platí zákaz vjezdu. 
Výjimku tvoří pouze občané s trvalým 
pobytem u silnice I/38. Není povolen ani 
vjezd návštěvám apod. Toto bude namátko-
vě kontrolováno policií ČR. O jednotlivém 
uzavírání úseků budou vždy dotčení obča-
né předem informováni. Objízdné trasy 
budou značeny. 
Žádáme občany, aby tato nařízení respekto-
vali a dodržovali.   
Vedení objízdné trasy pro osobní auto-
mobily: Motoristé jedoucí po silnici I/38 
od Kolína a po silnici I/2 od Kutné Hory 
budou vedeni z křižovatky silnic I/2 x I/38, 
po silnici I/2 přes Nové Dvory na křižo-
vatku silnic I/2 x III/33815, Sv. Mikuláš, 
rozc., odtud dále po silnici III/33815 přes 
Rohozec do Žehušic, dále po silnici II/338, 

na křižovatku silnic I/17 x II/338, Koude-
lov, rozc., poté po silnici I/17 do Čáslavi na 
křižovatku silnic I/38 x I/17, kde se napo-
jí na stávající trasu. V opačném směru je 
objízdná trasa totožná.
Vedení objízdné trasy pro nákladní auto-
mobily: Objízdná trasa je totožná s trasou 
pro osobní automobily, ale z důvodu 
stávajícího omezení na mostě ev. è. 2-013 
(Novodvorská ul.) je dočasně změněno 
vedení objízdné trasy pro nákladní automo-
bily směřují z/do Kutné Hory. (Automobily 
jedoucí po silnici I/2 od Přelouče budou 
vedeny z křižovatky silnic I/2 x I/38 
(stávající přechodné značení bude dočasně 
upraveno) po silnici I/38 směr Kolín, na 
křižovatku I/38 x III/03321, Skalka, rozc., 
odtud dále po silnici III/03321 přes Kaňk 
do Kutné Hory, kde se napojí na stávající 
trasu. Totéž platí pro automobily jedoucí po 
silnici I/38 od Kolína. Stávající přechodné 
dopravní značení na křižovatce II/126 x 
Čáslavská bude upraveno. Po dobu uzavír-
ky bude objízdná trasa K. Hora - Církvice 
- K. Hora dočasně zrušena).V opačném 

směru je objízdná trasa totožná.
Na silnice III. tříd a místní komunikace 
vedoucí do (okolo) obce Církvice budou 
umístěny značky zákazu vjezdu náklad-
ních automobilů (mimo dopravní obsluhy) 
z důvodu možného zkracování objízdné 
trasy nákladními automobily. (výňatek z 
dopravně inženýrského opatření)

Jiří Volenec, starosta obce

Důležité upozornění! Uzavírka státní silnice
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23.7.2012 došlo k předání staveniš-
tě a hned po té byly zahájeny práce na 
výstavbě zcela nového sportovního 
areálu v naší obci. Dodavatelem těchto 
prací je fi rma Sport Technik Bohemia 
s.r.o., která s nejnižší cenovou nabíd-
kou vyhrála výběrové řízení. Celkové 
náklady na projekt „Víceúčelové hřiš-
tě v Církvici – I. etapa.“ se pohybují 
okolo 11.150.000,-Kč. Tyto náklady 
bude obec Církvice fi nancovat za podpo-
ry Regionálního operačního programu 
(ROP) Střední Čechy, oblast podpory 
Rozvoj venkova – volnočasová infra-
struktura. Maximální výše dotace činí 
8.923.440,-Kč. Zbývající částku bude 
obec fi nancovat z vlastních zdrojů. 
Nový sportovní areál, který „vyroste“ 
za stávajícím fotbalovým hřištěm, bude 
obsahovat víceúčelové hřiště pro tenis, 
volejbal, nohejbal, malou kopanou, 
basket atd., atletickou dráhu, prostor pro 
skok daleký a vrh koulí a dětské hřiště. 
Areál bude využíván základní školou 
k výuce tělesné výchovy, všemi spor-
tovními oddíly působícími v obci a bude 
k dispozici všem neorganizovaným 
sportuchtivým občanům a návštěvní-
kům obce. Ukončení realizace projektu a 
tedy zahájení provozu se předpokládá do 
konce letošního roku. 

Zahájení realizace projektu „Víceúčelové hřiště v Církvici – I.etapa“

V měsíci červenci, srpnu a září slavilo několik občanů svá 
životní jubilea. Zástupkyně SPOZu osobně poblahopřály a 
předaly malou pozornost těmto oslavencům: 
p. Josefu Vyskočilovi, p. Anně Mirovské, p. Vlastě Hanzlové, 
p. Josefu Šrámovi, p. Marii Melichové, p. Jiřímu Fialovi, p. 
Karlovi Kácovskému st. a p. Marii Radoměřské. I my přejeme 
všem oslavencům pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost.

Prosba o spolupráci
V loňském roce se na našem obecním úřadě po 51 letech 

oddávalo a tato událost byla samozřejmě zapsána do kroni-
ky. Když paní kronikářka tuto událost zapisovala, chtěla pro 
zajímavost uvést, který pár byl oddán naposled. Bohužel 
jsme tuto informaci v archivu obecního úřadu nedohledali 
a matrika v Nových Dvorech nám tuto informaci nemůže 
poskytnout. Chceme Vás proto požádat, pokud víte, kdo byl 
19.3.1960 na obecním úřadě v Církvici oddán tajemníkem 
Jaroslavem Jeřábkem, nebo jste těmi oddávanými, sdělte 
nám to, prosím, na obecní úřad. 

Předem děkujeme za spolupráci. 

Letošní školní rok již zdárně zapo-
čal. Do každé z obou tříd dochází po 27 
dětech. U Koťátek je z tohoto počtu 18 
dětí předškolních, u Myšiček 11 dětí mlad-
ších tří let. A právě tyto malinkaté děti se 
musí nejprve v klidu adaptovat. U každé-
ho dítěte adaptace probíhá jinak. Některé 
vyžaduje maminku po celé dopoledne 
ve třídě, jinému stačí, aby maminka ráno 
počkala, až si zahraje a pak může odejít. 
Netříleté děti mohou docházet do mateř-

ské školy pouze v tom případě, že jsou na 
předškolní vzdělávání zralé – nepláčou, 
účastní se společných činností, reagují 
na podněty učitelky, mají snahu se samy 
oblékat a snaží se samy jíst. 

Občas zaslechnu názor, že někde se 
takto s adaptací nepářou. Maminky ráno 
děti přivedou a nechají je, ať si pobrečí, 
že si nakonec zvykne každý. Takovéto 
„zvykání“ je ale spojeno s velikým stre-
sem a tomu nechceme děti vystavovat. 

Nám maminky ve třídě nevadí. Alespoň se 
mohou na vlastní oči přesvědčit o tom, co 
všechno s dětmi děláme, že je přijímáme 
takové, jaké jsou a ke všem se chová-
me stejně vlídně a slušně. My si za svou 
prací stojíme. To, že ji děláme dobře, nám 
potvrdila kontrola České školní inspekce, 
která na naší škole proběhla letos v únoru. 
Neshledala žádné pochybení, naopak v 
některých oblastech hodnotila činnosti 
naší školy jako příkladné.

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘINKY�

SPOZ



Snažíme se, aby děti od nás odcházely dobře připravené pro 
život a také pro další vzdělávání v základní škole. Tam, kde je 
dobrá spolupráce mezi námi a rodiči, se nám to daří. Pokud 
ale rodiče nemají zájem o spolupráci a o výsledky svého dítě-
te se příliš nezajímají, v tom případě mohou děti vykazovat v 
některých oblastech nedostatky. Mrzí nás to, ale zázraky dělat 
neumíme.

Jednou z námi preferovaných oblastí je enviromentální 
výchova. Přeloženo do srozumitelna to znamená, že učíme 
děti žít v souladu s přírodou – neničit ji, chovat se ohledupl-
ně a šetrně. Hrajeme Recyklohraní – předškoláci plní zadané 
úkoly, sbíráme vybité baterie a drobný elektroodpad. Čas od 
času vyhlásíme sbírku velkého elektroodpadu. Tady se můžete 
zapojit i Vy – zbavíte se všeho, co již doma neslouží a my bude-
me mít více bodů do naší soutěže. V uplynulém školním roce 
jsme za vysoutěžené body získali krásnou koloběžku. Také 
pořádáme sbírky starého papíru. I tady nám můžete pomoci a 
po vyhlášení sbírky přivézt papír svázaný v krabici před mateř-
skou školu. Peníze za sběr nám slouží k pořízení nových hraček 
či za ně jedeme do divadla. Takto děti učíme od útlého věku, že 
třídit odpad je užitečné a prospěšné.

I v tomto školním roce nás čeká plno práce a doufám, že 
se nám bude dařit. 

Přeji to nejen nám, také Vám – ať se nám dobrá práce daří.

 Květa Roušalová
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� To jsme my - oddělení koťátek

� Všech 27 koťat jde na vycházku

� Učíme se způsobně stolovat a správně držet lžíci

� To jsme my - Myšičky

� Vyrobili jsme si čelenky - vypadáme jako pravé myšky

� Rozcvička s míčky dle CD Kočičí písně
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Letošní školní rok jsme 
zahájili jako každoročně 

slavnostně - přivítáním všech 
žáků před budovou školy.Paní 
ředitelka mateřské školy Květa 
Roušalová přivedla naše nové 
žáčky – letošní prvňáčky. Pan 
starosta J. Volenec jim předal 
knihu plnou pohádek jako 
vzpomínku na tento den a 
spolu s ostatními popřál mnoho 
úspěchů. Pak už pod vedením 
své paní učitelky Mgr. Jany 
Závůrkové udělali pověstný 
první krok a vydali se do své 
nové třídy.

Protože kromě výuky 
nás zajímá, co dělají děti ve 
volném čase, připravili jsme 
jim na výběr  několik kroužků. 
V nich se mohou zdokonalo-
vat v tom, co je zajímá a baví. 
Vedle již tradičního kroužku 
angličtiny a počítačů se mohou 
přihlásit do Šikulek, na cvičení 
aerobicu nebo stolního tenisu. 
Letos nově začíná  kroužek 

Šperkování.
Již několik let spolupracu-

jeme s čáslavskou ZUŠ. Do 
školy dojíždí vyučující hry 
na fl étnu a klavír a šetří tím 
dětem čas a peníze za dopravu. 
Rodiče tak nemusí mít starost 
o jejich bezpečnost. S výukou 
jsou velmi dobré zkušenosti. 

Žáky vedeme ke zdravé-
mu životnímu stylu a péči o 
své okolí. V současné době se 
účastníme projektu na tříděný 
odpad. Máme ve škole sběr-
né nádoby na vybité baterie 
(monočlánky), drobné elektro-
spotřebiče, nefunkční mobily a 
úsporná svítidla (zářivky…). 
Cokoli z uvedených věcí 
můžete do školy přinést. 
Pomůžete nám tím získat body 
do soutěže.

Každý podzim sbíráme 
kaštany a žaludy, přes zimu 
pomerančovou kůru. Letos se 
naše škola rozhodla ještě pro 
sběr plastových víček. Výtě-

žek z této akce pošleme jako 
příspěvek na léčbu nemocné 
Lucinky.

Žáci v rámci zdravého stra-
vování mají možnost objednání 
mléčných dotovaných svači-
nek z projektu Mléko do škol 
dvakrát týdně a také dostávají 
ovocné svačinky.

Jako každoročně jsme se 
snažili pro žáky přichystat 
mnoho zajímavých, poučných 
i zábavných akcí. Letos se 
jako první uskuteční škol-
ní olympiáda, dále divadelní 
vystoupení herců v ZŠ i MŠ 
a v Tylově divadle v Kutné 
Hoře. V listopadu bude zahá-
jen každoroční plavecký 
výcvik. Z mnoha dalších akcí 
bych zmínila např. drakiádu 
školní družiny, vycházky za 
poznáním, vícehodinové tříd-
ní projekty, výchovný koncert, 
návštěvy výstav, exkurze, 
výlety.

Všechny rodiče, příbuzné, 

známé i ostatní bych chtěla 
pozvat do naší školy 1. prosin-
ce, kdy se uskuteční Adventní 
setkání. Pro rodiče s dětmi 
bude připraveno Dovádění s 
čerty.Pro ty, co si budou chtít 
doladit vánoční výzdobu, bude 
Vánoční prodejní výstava. 
Kdo si bude chtít zkusit vyro-
bit vlastnoručně dárek, budou 
Vánoční tvořivé dílny. Pro 
všechny zajistíme občerstve-
ní a milý úsměv. Ještě jednou 
všechny zveme a na všechny 
se těšíme.

Další informace si můžete 
podrobněji zjistit na školních 
webových stránkách. Zde se 
také dozvíte například nejno-
vější aktuality ze školy nebo si 
můžete prohlédnout naší foto-
galerii.

Všem našim žákům přeje-
me i v tomto roce co nejlepší 
zvládnutí učiva a rozšíření 
svých znalostí a dovedností. 

Mgr. Irma Krulišová

ŠKOLNÍ ZPRÁVY�
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V sobotu 1.9.2012 uspořádal nohejbalový 
oddíl na hřišti v Jakubě již 2. ročník nohejba-
lového turnaje trojic. Přihlášeno bylo celkem 
7 týmů. Letos poprvé se hrálo o putovní 
pohár starosty obce, který obec zakoupila. 
Vítěznému týmu „Pivaři“ ho předával sám 
starosta obce Jiří Volenec. Družstvo našich 
se umístilo na 2. místě. V průběhu turnaje 

i po jeho skončení bylo k dispozici drobné 
občerstvení, které zajistila paní Laczková. 
Počasí sice moc nepřálo, ale i tak dorazilo 
několik diváků a fanoušků a celá již tradiční 
akce se velmi vydařila. Nezbývá, než podě-
kovat organizátorům za přípravu a těšit se na 
další ročník, po kterém snad zůstane putovní 
pohár doma.      

     V sobotu 25.8.2012, přesně za 100 let a 1 den jsme osla-
vili založení Sokola a stoleté trvání tělovýchovy v naší obci. 
Sportovci, hosté a diváci se sešli v Jakubě na návsi u soko-
lovny, aby si tuto událost společně připomněli. Pozvání přijali 
pan MVDr. E.Wagner za Sokol Čáslav, paní Markéta Novotná 
za Sokol Kolín a pan Zdeněk Jelínek za ASPV Kutná Hora, 
obec zastupoval pan starosta J.Volenec. Slavnost jsme zahájili 
poděkováním a oceněním dlouholeté práce pro naši tělovýcho-
vu paní A.Hruškové, B.Kolářové, M.Jelínkové a B.Horáčkovi. 
Za zásluhy na nejrozsáhlejší rekonstrukci a modernizaci soko-
lovny jsme předali cenu panu S.Vlkovi. Ocenění a veliké díky 
si však zaslouží všichni, kteří se během uplynulých let podíleli 
jako cvičitelé a členové výboru TJ na pokračování této zásluž-
né činnosti. Za tu dobu jich byla dlouhá řada.  Ve svém volném 
čase se věnovali  práci s dětmi, mládeží i dospělými. Odměnou 
jim za to byli spokojení cvičenci a jejich úspěchy v různých 
soutěžích a sportovních akcích. Bez obětavé práce všech cviči-
telů by tělovýchova nemohla existovat.
     Po slavnostním začátku jsme se mohli potěšit vystoupením, 
které pro diváky připravily cvičitelky J.Kavková, M.Per-
nikářová a J.Uhlířová. Děvčátka ze skupiny aerobicu nás na 
chvíli vrátila do historie spartakiád s úryvkem skladby Poupa-
ta a vzápětí nás přenesla do současnosti moderní skladbou. 
Obdivovat jsme mohli precizně předvedené svižné a náročné 
cvičení mladších žen na stepech. Závěru první části se ujaly 

ženy s country vystoupením. Za nimi následovala přehlíd-
ka nádherných svatebních a společenských šatů, připravená 
manželi Viktorovými. Potom nastoupili naši hosté ze Sokola 
Kolín. Předvedli nám dvě skladby z XV. všesokolského sletu. 
Úžasná vystoupení rodičů, dětí a žáků  Muzikantova písnička 
a Ať žijí důchové byla zacvičena s radostí a podle toho zazněl 
nadšený ohlas diváků.  Program završila skupina gymnastů – 
skákačů Flyingboys s dechberoucími výkony.     
    Potom si mohli návštěvníci v sokolovně prohlédnout výstavu 

o stoletém trvání tělovýchovy v obci. První část byla věnována 
Sokolu, druhá část etapě po II.světové válce. Pro zájemce byla 
připravena brožura o tomto období sportovního života naší 
obce. Souběžně s tím si mohli zájemci vyzkoušet „souboj“ s 
robotem ve stolním tenisu, fl orbalový slalom na branku a obtíž-
nost střelby na cíl v nohejbalu. Podél sokolovny stálo defi lé 
panelů jednotlivých oddílů, na kterých byly zachyceny okamži-
ky z jejich činností. 
      Ke zdaru této akce přispělo nádherné počasí a hlavně pečli-
vá dlouhodobá příprava. Všem, kteří se na ni podíleli, bych 
chtěla moc poděkovat. Podle nadšeného hodnocení našimi 
hosty a přítomnými diváky se vše vydařilo. Děkuji i těm, kteří 
nám přispěli svými exponáty na výstavu a také sponzorům, bez 
jejichž přispění by tato akce dopadla asi zcela jinak.

Velikou zásluhu na úspěších má spolupráce s obcí, bez jejíž 
podpory bychom toho zřejmě nedosáhli. Nyní přeji nám 
všem, aby sportovní tradice v naší obci vydržela a rozvíjela 
se dalších 100 let. 

Nohejbalový turnaj trojic 
o pohár starosty obce

Oslavy 100. výročí tělovýchovy
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Srdečně tedy zvu všechny zájemce do sokolovny,
určitě si vyberete z naší široké nabídky.    

A proto si udělejte čas a příjďte mezi nás
protáhnout si tělo, to by přece chtělo !

Vždyť i jen pouhá chvilička zlepší stav našeho zdravíčka.
I dobrá nálada tu je a o to přeci jde!

Na všechny se těší a zdraví   SPORTU ZDAR!  
Lenka Kvízová
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Sbírka
V souvislosti s uvedením reportáže televize Nova o malé Lucince z Hlušovic u Olomouce a z iniciativy paní Soni Kicnero-
vé, byla u nás v obci zřízena sbírka víček od PET lahví, která by měla pomoci rodičům nemocné holčičky sehnat peníze na 
speciální léčbu. Malá Lucinka trpí od narození mozkovou obrnou, problémy s ledvinami, zrakem a plícemi a dalšími závaž-
nými onemocněními a tato léčba by měla alespoň částečně zmírnit její utrpení. Víček je potřeba skutečně hodně – 28 tun, což 
odpovídá plně naloženému kamionu. Paní Kicnerová a celá její rodina je přesvědčena o tom, že i v naší obci je spousta lidí, 
kterým není lhostejné dění kolem sebe. 
„Děkuji všem, kteří se zapojí do této sbírky pro těžce nemocnou Lucinku. Vždyť odšroubovat uzávěr od použité PET lahve je to 
nejmenší, co můžeme pro nešťastné rodiče a jejich dcerku udělat. Vím, že nasbírat potřebné množství je dlouhodobá záležitost. 
Po rozhovoru s rodiči Lucinky se první svoz plánuje až na konec letošního roku. Pevně věřím, že i v tom příštím roce 2013 bude-
me pomáhat, ať už malé Lucince, nebo jinému dítěti, které bude naši pomoc potřebovat. Ještě bych ráda zmínila a poděkovala 
všem, kteří mě podporují v akci zvané Lucinka: paní ředitelce ZŠ Lence Kvízové s celým učitelským sborem, paní ředitelce MŠ 
Květě Roušalové s celým kolektivem, kolegyním ze zaměstnání spolu s vedením fi rmy Černohlávekoil, Policii ČR v Týnci nad 
Labem, Obecnímu úřadu Církvice pod vedením pana starosty Jiřího Volence a také všem našim spoluobčanům. Velké díky patří 
všem dětem, kteří svojí iniciativou dokazují, že jim osud malé Lucinky není lhostejný. Všem moc děkuji.“          Soňa Kicnerová

Sběrná místa:  Základní škola
 Mateřská škola
 Obecní úřad - chodba
 FA Černohlávekoil – obchod Jakub

V neděli 23.9.2012 proběhlo v Močovi-
cích poslední kolo letošní ligy mladých 
hasičů SOPTÍK 2012. Již v minulém 
vydání novin jsem se zmínila o prvním 
kole této ligy, které se konalo na domácí 
půdě v Jakubě. Následovala kola v  Horce 

II, Kácově a v Hostovlicích. V Močovi-
cích se tedy mladé týmy utkaly v požárním 
útoku letos naposledy a vyhodnocova-
lo se celkové pořadí. Naše obě družstva 
si v průběhu celé ligy vedla výborně a v 
silné konkurenci se nechala vidět. V tomto 

kvalitně obsazeném závodě vybojovalo 
družstvo mladších hasičů 3. místo z deseti 
a družstvo starších hasičů 3. místo ze šesti. 
Na podzim nás s dětmi ještě čeká první 
kolo celoroční hry Plamen a to závod na 
kutnohorském stadionu Olympia.

SDH CÍRKVICE


