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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Kostel Sv. Vavřince Kostel Sv. Jakuba

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

dovolte mi, abych se ještě vrátil k říjnovým volbám. 
Chtěl bych Vám všem poděkovat za opravdu velkou 
účast ve volbách do obecního zastupitelstva. Průměr-
ná volební účast byla 47%. U nás v Církvici, Jakubě 
a Netřebi byla volební účast 61%. Z celkového počtu 
1035 voličů odvolilo 630 občanů a to je již zmiňujících 
61%. Svojí účastí jste dali jasně najevo, jak Vám záleží 
na tom, kdo bude v zastupitelstvu obce pracovat a kdo 
má Vaší důvěru naší obec spravovat. Velice si Vaší pod-
pory vážím a všem za ni děkuji.
Jelikož je toto vydání Církvických novin v tomto roce 
již poslední, dovolte mi popřát Vám všem radostné 
prožití svátků vánočních v blízkosti svých rodin, přá-
tel a známých, spokojenost, zdraví, pohodu a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2019.

Váš starosta obce, Jiří Volenec

Adventní čas už je opět tady a spolu s ním pocho-
pitelně přichází do měst a obcí vánoční trhy a oslavy, 
při kterých lidé alespoň na chvíli přestanou myslet na 
všechny své povinnosti a společně přivítají příchod Vá-
noc. 

I naše obec se postarala o to, aby její občané nebyli o 
takový zážitek ochuzeni a na sobotu 8. 12. 2018 připra-
vila na návsi v Církvici program, jehož vyvrcholením 
bylo rozsvícení vánočního stromu. 

Celý program zahájili v 17 hod. dobrovolníci z di-
vadelního spolku Divoch. V krásné a vtipné pohádce 
nás seznámili s životem zvířat v lese a my se koneč-
ně dozvěděli, co se v období Vánoc děje za plotem. 
Humorná scénka „Za plotem” sklidila u lidí, pře-
devším u dětí, velký obdiv a byla oceněna dlou-
hým potleskem. Po scénce jsme se všichni přesunuli 
k nazdobenému stromu, kde nás čekalo vystoupení 
mladých hudebníků pod vedením Elišky Čermákové s 

pěveckým doprovodem dětí ze ZŠ Církvice. 
Nejkrásnější chvíle nastala při zpívání poslední ko-

ledy  „Štědrý večer nastal”, kdy se za dětským sborem 
rozsvítil stromeček a každému, malým i dospělým, vy-
kouzlil úsměv na tváři.

Mgr. Šárka Viktorová
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POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A PSY 2019 
Obecní úřad oznamuje občanům, že poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy na rok 2019 si 
mohou občané zaplatit v pokladně OÚ v termínu od 7. ledna, nebo bankovním převodem na číslo 
účtu: 3924161//0100 (variabilní symbol – číslo popisné, do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení). 
Výše poplatků se nemění: svoz odpadu 500,- Kč/osoba/rok, poplatek za psa100,- Kč, za každého dal-
šího 150,- Kč a důchodci 50,- Kč/ks. Nového pejska je nutné přihlásit osobně na OÚ, kde je potřeba 
mimo jiné zakoupit známku. Splatnost poplatků je do 31.3. 2019

SBĚRNÝ DVŮR 

Upozorňujeme občany, že ve sběrném dvoře za 
obecním úřadem bude v zimním období ome-
zen provoz. V prosinci bude naposledy otevřeno 
22.12. 2018, v lednu bude sběrný dvůr uzavřen. 
V únoru a v březnu bude otevřeno každou li-
chou sobotu, počínaje 2.2.2019. Od dubna 
bude otevřeno pravidelně každou sobotu od 
8 do 11 hodin. V nutných případech mimo sta-
novenou provozní dobu je možné se domluvit 
na OÚ.

STRAŠIDELNÁ STEZKA ODVAHY

PŮJČKY Z FONDU BYDLENÍ 

Zastupitelstvo obce vyhlásilo poskytování 
půjček z Fondu bydlení pro rok 2019. Žádos-
ti o poskytnutí půjčky bude možné podávat 
na OÚ v lednu a únoru, v březnu proběhne 
výběrové řízení. Více informací získáte na 
obecním úřadě. 

Na tuto dobu nezvykle hezké slunečné počasí pro-
vázelo strašidelnou stezku odvahy, kterou uspořádal 
obecní úřad ve spolupráci s MO ČSSD 26. října tra-
dičně u kostela v Jakubě. Letos se přišlo bát přibližně 
80 dětí. Cestu kolem kostela lemovaly svíčky. Na jed-
notlivce, či skupinky dětí zde čekaly nejrůznější po-

hádkové nebo helloweenské postavy, jako třeba čerti, 
čarodějnice a nebo upír. Pak už se stačilo jen podepsat 
na listinu odvahy a odměna za statečnost byla v kapse. 
Na konci nechyběl čaj a svařáček. I když na něj nebyla 
ta pravá pořádná zima, rodičům přišel k chuti.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Poslední čtvrtletí tohoto roku bylo ve znamení Vítá-
ní občánků. S rodiči a jejich nově narozenými dětmi 
jsme se sešli 22. září, 27. října a 1. prosince. Postupně 
pan starosta přivítal do naší obce Simonu Pěnkavovou, 
Lauru Jirkovskou, Annu Charlotte Holcovou, Emmu 
Dolejší, Ondřeje Volence, Sofi i Sika, dvojčátka – hol-
čičky: Natálii a Nikolu Vaňkovy, Filipa Ryšavého, Emu 
Roháčkovou, Jakuba Sokola, Petra Pažičana a Lukáše 
Růžičku. Všem dětem popřál, aby jejich dětství bylo 
šťastné, radostné a plné rodičovské lásky. Rodičům 
pak, aby ze svých dětí měli co nejvíce radosti. Se slav-
nostní náladou přispěly děti z místní základní školy, 
které si pod vedením paní učitelky připravily krátký 
program. Součástí byl i zápis do pamětní knihy a fo-
tografování rodičů s miminky. Touto cestou přejeme 
všem ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.

SPOZ

Za uplynulé tři měsíce jsme nezapomněli na naše spoluobčany, kteří oslavili svá krásná životní jubilea: 
Hodasová Vlasta, Fialová Miloslava, Lacina Zdeněk, Schovancová Dana, Pavlíková Vlasta a Vašková Libuše.

POZVÁNKA
NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

5.1. 2019

Tříkrálová sbírka
(děti ze ZŠ, pod záštitou 
Oblastní charity Kutná 
Hora)

19.1. 2019 Hasičský ples

23.2. 2019 Karneval

24.2. 2019 Dětský karneval

23.3. 2019 Jarní ples
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ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY
Dospěli jsme ke konci kalendářního roku, do doby ad-

ventní,  vybízející k zamyšlení nad stavem věcí současných 
a nad plány a přáními do budoucna. A tak mi prosím dovol-
te, takové krátké zamyšlení zde prezentovat.

V letošním školním roce se v naší mateřince vzdělává ve 
třech třídách 67 dětí, pracuje tu 17 zaměstnanců – 9 peda-
gogických pracovnic,  chůva, 6 pracovnic provozních + to-
pič.

Naše práce vychází ze školního vzdělávacího programu 
s názvem „S úsměvem a v pohodě“, mezi jehož hlavní cíle 
patří pěstovat kladné mezilidské vztahy. Jak se nám daří 
tento cíl naplňovat? Děti jsou jako zrcadla, ve kterých se od-
ráží vše, co kolem sebe vidí. Jsme jim dobrým vzorem? 

Úkolem všech pracovnic naší mateřinky je odvádět dob-
rou či spíše co nejlepší práci ve prospěch dětí a ta se dá dělat 
pouze v dobrých pracovních podmínkách, v ovzduší kole-
giality a v příznivém klimatu, kde se každý cítí dobře a ví, že 
na jeho práci záleží, že každá z nás svou prací přispíváme k 
výslednému obrazu školy.

Zmíněné ovzduší kolegiality a příznivé pracovní klima 
se nedají vytvořit vnitřním předpisem nebo nařídit směr-
nicí. Na jejich utváření musí všichni pracovat, spolupodílet 
se, naslouchat si, řešit mezi sebou drobná nedorozumění. 
Pokud dojde ke konfl iktu, hledat jeho příčiny a volit řešení 
akceptovatelné všemi stranami.

Na tomto procesu se ředitelka musí podílet v první řadě. 
Skutečně mi záleží na tom, aby všechny pracovnice /moje 
děvčátka/ chodily do práce s chutí a s vědomím, že se ke 
všem chovám stejně slušně.  Že tady nikoho neprotěžuji, ne-
ponižuji, nezesměšňuji, nešikanuji. Že se za vyjádření odliš-
ného názoru nebudu nikomu mstít. Že když sama udělám 
chybu, tak ji přiznám a když mi při komunikaci něco ujede, 
omluvím se. A totéž očekávám od ostatních.

Našim klíčovým partnerem jsou rodiče dětí. Také s nimi 
jsme v každodenním kontaktu a jde nám o to, aby naše vzta-
hy byly bezproblémové. Aby nám  své děti svěřovali s důvě-
rou a měli dostatek potřebných informací. Vím ale, že doma 
není nikdo Prorokem – nejspokojenější rodiče jsou ti, kteří 
mají zkušenost s prací jiné mateřské školy.

Takže ano, v naší mateřince jsou  vztahy v pořádku. Ne-
jsme andělé, jsme lidé, chybujeme, ale své chyby přiznává-
me a snažíme se o nápravu. 

A ta přání a plány? Aby bylo v naší mateřince dobře všem 
/dětem, rodičům, zaměstnancům/. Pokračovat v dobré spo-
lupráci se zřizovatelem a místní základní školou, dokončit 
Šablony II. /projekt čerpání fi nancí z EU/, zrekonstruovat 
topný systém a rozvody vody /to bez zřizovatele nepůjde/, 
pokračovat na zvelebování školní zahrady.

Za naši mateřinku přeji všem lidem dobré vůle radostné 
Vánoce a příští rok nechť plyne „S úsměvem a v pohodě“.

Bc. Květa Roušalová

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
U nás v základní škole máme za sebou už mnoho 

školních akcí. Uspořádali jsme dvě odborné besedy pro 
rodiče zaměřené na zábavnou vědu a na nebezpečí po-
čítačů.

Mezi nejvýznamnější události patří určitě oslavy 100 

let státu, lampionový průvod a adventní tvoření. Celý 
měsíc říjen jsme věnovali oslavám významného výro-
čí našeho státu. Rodiče dětí nám pomohli s organizací 
výstavy dobových předmětů. S těmi jsme si také hráli. 
Hádali jsme, na co se používaly nebo z jakého roku po-

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
Na pravidelných schůzkách školního parlamentu řeší zástupci tříd rozmanitá témata týkající se nejen chodu školy, ale také 
blízkého okolí. 19.11. 2018 se děti zajímaly o problematiku čáslavské skládky v souvislosti s hrozbou plánovaného navážení 
a ukládání kalů z ostravských lagun. Na dotaz, zda se v současné době kaly z Ostravy do Čáslavi vozí, odpověděla tisková 
mluvčí AVE Čáslav e-mailem takto:
„Upravené kaly se do Čáslavi nevozí. Stále čekáme na vyjádření dotčených orgánů státní správy. Až budeme znát 
jejich stanovisko, budeme veřejnost i média informovat o dalším postupu. 
Surové kaly na místě  (tedy na lokalitě lagun Ostramo) upravujeme (stabilizujeme vápnem). Jde tedy o odpad 
stabililzovaný a připravený k bezpečnému transportu. Upravené kaly postupně vozíme k fi nální likvidaci do zaří-
zení Sokolovské uhelné, nikam jinam se nepřeváží. O případné změně budeme ihned informovat.“ (16.11. 2018)
Zástupci parlamentu se rozhodli informovat své spolužáky a situaci sledovat. Školní parlament také přijímá návrhy na zlepšení 
životního prostředí v našem okolí. Více se o problematice kalů z ostravských lagun dozvíte z článků internetových zpravo-
dajství.
Čtvrtek 22.11. 2018
www.seznamzpravy.cz/clanek/blizi-se-absurdni-konec-nejvetsi-ekologicke-zakazky-pachnouci-laguny-miri-do-caslavi-
60932?dop-ab-variant=3&seq-no=2&source=hp
Pátek 23.11. 2018
kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/v-kauze-ostravskych-kalu-nastal-dalsi-posun-20181123.html

cházejí. Chodby školy se proměnily ve výstavu dětských 
projektů a výtvarných prací symbolizovaných minulým 
stoletím. 

V sobotu 17. listopadu se uskutečnil tradiční lampi-
onový průvod. Tentokrát jsme šli od kostela sv. Jakuba 
k nově zasazené lípě, kde děti zazpívaly písničku „Za sto 
let“. Pak už jsme se vydali na tradiční trasu ke škole na 
čajíček a svařák. Na fotbalovém hřišti jsme pak vypustili 
balón svobody. Skoro se zdálo, že letos se nám vypustit 
balón nepodaří, ale nakonec se to povedlo.

V pátek 30. listopadu vyvrcholilo podzimní období 
naší největší oslavou a tou jsou tvořivé adventní díl-
ničky. Děti i rodiče měli možnost vyrobit si vánoční 
dekoraci nebo se občerstvit sladkým pohoštěním. Celá 
budova byla provoněná cukrovím a jehličím. Ve třídách 
se vyráběly zvonečky z korálků nebo květináčů, andělé 
z makovic, krásná vánoční přáníčka. V šatnách se tvo-
řily už tradiční zelené vazby z ramínek a svícínky a na 
chodbě se aranžovaly vazbičky se svíčkou. V aule pak 
probíhaly hry s andělíčky pro děti, které už měly vy-
robeno, ale domů se jim ještě nechtělo. V zádveří byla 
naposledy otevřená výstava ke stoletému výročí našeho 
státu. Rodiče a přátelé školy se v adventním čase sešli 
a odpočinuli si od předvánočního stresu.

Moc děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří 
se na přípravě obou akcí podíleli a všem, kteří na naše 
děti finančně přispěli. 

Srdečně Vás zveme ke sledování toho, co se u nás ve 
škole děje na: www.zscirkvice.cz a nebo na facebooko-
vém profilu ZŠ Církvice.
Přejeme všem krásný předvánuoční a vánoční čas 
a do nového roku jen to dobré.
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MÍČOVÉ HRYZAJÍMAVOSTI Z KLUBU LOGIKY A DESKOVÝCH HER
Na klubu logiky a deskových her se opravdu nenudíme. 

Za 1. pololetí se můžeme pochlubit hned dvěma aktivitami, 
které si s dětmi stále rádi připomínáme a Vám přinášíme 
alespoň menší ochutnávku.

Abychom stále neřešili jen logické hádanky a rébusy ve 
škole, tak jsme si jednoho dne - 17.10. 2018 vzali batohy 
a vypravili se na vlak za dobrodružstvím. Cílem naší cesty 
bylo Muzeum smyslů v Praze, kde jsme vyřešili pár hlavola-
mů a zažili spoustu optických klamů. Hráli jsme si se svět-
lem, poznávali jsme sluchem, hmatem i čichem. Vyzkoušeli 
jsme si i fakírovo lože a byli jsme překvapeni, že nás to ani 

trochu nebolelo. Moc se nám v muzeu líbilo a jeho návštěvu 
Vám můžeme jedině doporučit. 

Další výjimečnou událostí bylo přespávání klubu ve ško-
le. Tam jsme přespávali v období Halloweenu - 9.11. 2018, 
a proto se celý tento večer nesl v duchu záhad a magie. Nej-
prve jsme pomocí správných matematických kombinací 
hledali cestu pro únik ze strašlivého zakletí. Potom jsme na 
cestě plné záhad vyřešili strašidelné rébusy a byli tak osvo-
bozeni od zlé moci. Po návratu z náročné cesty jsme si ješ-
tě zahráli detektivní deskovou hru Cluedo a před spaním 
shlédli strašidelný fi lm. 

SDH CÍRKVICE
Při příležitosti konání Výroční valné hromady 

Sboru dobrovolných hasičů Církvice dne 7. pro-
since byl náš starosta sboru Petr Málek oceněn 
starostou Okresního sdružení hasičů Kutná Hora 
panem Jaroslavem Duškem „Medailí za mimořád-
né zásluhy“. Všichni dobrovolní hasiči ještě jednou 
gratulují k tomuto krásnému vyznamenání, které 
si za svoji obětavou práci Peťásek určitě zaslouží.

Letos se konal již 33. letní zájezd, který byl tentokráte tří-
denní  a trasa vedla do Ostravy a okolí. Začalo se Štram-
berkem, dále technické muzeum Tatra v Kopřivnici. Druhý 
den patřil Ostravě. Postupně jsme navštívili důl Michal, nej-
větší hornické muzeum ČR Landek park a prohlídku ná-
rodní kulturní památky areálu Dolní Vítkovice. Třetí den 
dopoledne proběhla opět v Ostravě prohlídka hasičského 
muzea. Odpoledne patřilo výstupu na Hranickou propast 
v Teplicích nad Bečvou a přechodem do Hranic na Moravě. 
Tato propast je nejhlubší propastí na světě. Zájezd se vydařil 
a ten, kdo se zúčastnil, si z nabídky vybral. 

Od září 2018 jsme opět zahájili trénin-
ky a v oddíle Míčových her nyní trénuje 
30 dětí. Vzhledem k vysokému počtu dětí 
se povedlo rozšířit i řady trenérů, kterým 
děkuji za jejich ochotu a především čas, 
věnovaný dětem. 

S prvňáčky a druháčky, kteří jsou v prv-
ní tréninkové skupině a jejich hra minivo-
lejbalu je především o házení, jsme začali 
pilně trénovat. Čekal nás totiž 17.listopadu 
již první turnaj, který máme za sebou. Dal-
ší turnaj byl hned 16.prosince (v době psa-
ní článku ještě neproběhl). Většina z na-
šich 4 týmů byla složena z nováčků, takže 
jsme se především rozkoukávali. Zúčast-
nilo se 28 družstev a naše týmy dosáhly 
na 12., 23., 26. a 27. místo. Ale především 
získaly veliké zkušenosti. 

Druhá tréninková skupina je tvořena 
již pinkajícími dětmi, kde je to především 
pro třeťačky těžká práce. Kdo jste zkoušel 

LETNÍ  ZÁJEZD
TJ Církvice v roce 2018 využila možnosti čerpání dotace z pro-

gramu Můj klub. Jedná se o dotační program Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. Z této dotace byly nakoupeny trénin-
kové a cvičební pomůcky pro oddíl TJ Církvice, které se věnují 
dětem. Dále byla uhrazena část nákladů na soustředění, které je 

POZVÁNKA NA ZIMNÍ ZÁJEZD
SDH Církvice pořádá v sobotu 16. února 2019 zimní zájezd do Liberce – areál Ještěd. Možnost 
lyžařského vyžití – sjezdovky, běžky, turistika, nebo návštěva - ZOO, Botanická zahrada, Aqua-
park, IQ centrum … Cena zájezdu je 250,- Kč / osoba, děti 150,- Kč a děti z kroužku mladých 
hasičů v doprovodu dospělé osoby zdarma.  Přihlásit se a zaplatit můžete u Petra Málka nebo 
Marie Procházkové na OÚ. 

někdy hrát volejbal, tak víte, o čem píšu. 
Z celkových 19ti týmů si červení vybojova-
li krásné 5. a 6. místo a dále 16. a 19.místo. 
Starší děti ve své modré kategorii zúročily 
opravdu všechny své zkušenosti a výsled-
kem byla 2 skvělá místa a to 2. a 7. místo 
z celkových 16ti účastníků. Měla jsem ze 
všech dětí radost a jak tradičně píšu, tento-
krát jsme se opravdu neztratili. Do Kolína 
odjel rekordní počet 10 družstev a všichni 
hráli s plným nasazením. V modré kate-
gorii byl vyhlášen náš hráč za nejlepšího 
hráče modré kategorie. Je to již 4.hráč z TJ 
Církvice takto ohodnocený. V minulé se-
zóně to byli 3 hráči/hráčky. 

Přeji všem krásné prožití vánočních 
svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce 
2019. A s dětmi z oddílu se opět těším na 
chvíle strávené na trénincích a turnajích.

Mirka Malimánková

TJ  CÍRKVICE – DOTACE MŮJ KLUB
uspořádáno pro děti z oddílu Míčových her. Pro rok 2019 byla 
opět podána žádost do programu Můj klub 2019 a doufáme, že 
bude opět žádosti vyhověno. V tomto programu je přispíváno dle 
počtu dětí v TJ a aktivitě těchto dětí, to je, dle počtu tréninků týd-
ně a účastí na ofi ciálních soutěžích.

FLORBAL
Již tradičně se scházíme každé pondělí od půl osmé v naší 

sokolovně. Jsme v tomto kolektivním sportu amatérští nadšen-
ci, kteří si dokážou zápas užít. Při zápasech občas dochází i k 
drobným škrábancům nebo kolizím, které bereme s humorem. 

I náš oddíl dosáhl na dotaci od obecního úřadu ve výši 

1500,- Kč. Tyto fi nanční prostředky jsme použili na nákup 
12 rozlišovacích dresů a náhradních míčků. 

Pokud máte zájem rozšířit naše řady, přijďte se nejen podí-
vat, ale hlavně si zahrát. Rádi uvítáme každého nového člena.

Radek Fojtík
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Ohlédnutí za podzimní částí sezony 2018/2019
Druhou sezónu v okresním přeboru jsme zahájili 

25.8. 2018 na hřišti jednoho z adeptů na postup Sokola 
Malín a start do soutěže se nepovedl. I když prohra 4:0 
úplně neodpovídala dění na hřišti. Po domácí prohře s 
mužstvem TJ Suchdol jsme sehráli velice kvalitní utkání 
se Spartou Kutná Hora „B“ a po výhře 3:0 jsme z Lorce 
zaslouženě odvezli tři body. Venkovní vítězství jsme doma 
potvrdili ziskem tří bodů ze zápasu s týmem SK Malešov. 
Po celý podzim nás však provázela velká nevyrovnanost 
výkonů. Po výborném zápasu na hřišti dalšího z favoritů 
Star Tupadly, kde jsme o tři body přišli v samotném zá-
věru utkání, jsme s přehledem porazili sousedy z Chotu-
sic, ale pak se absolutně nepovedl zápas v Uhlířských Ja-
novicích. Následně jsme opět předvedli výborný výkon 
s největším favoritem soutěže mužstvem Paběnic, i když 
se nám nepodařilo bodovat a po gólové přestřelce v No-
vých Dvorech jsme absolutně propadli doma s Viktorií 
Sedlec. Poté přišel výborný zápas na Kaňku, odkud jsme 
si zaslouženě odvezli tři body, které jsme však v posled-
ním zápase podzimu nepotvrdili v domácím prostředí s 
týmem Křesetic. Po půlce soutěžního ročníku jsme se zis-
kem 15 bodů na 10 místě tabulky. Do jara se tým odrazí 

SK  CÍRKVICE
tradiční zimní přípravou v Českém Dubu a formu bude 
následně ladit v našem domácím sportovním areálu. Hlav-
ním úkolem pro jaro bude stabilizovat výkonnost, aby 
nedocházelo k výkyvům jako na podzim. Tým má určitě 
kvalitu a měl by se dokázat „poprat“ o umístění v horní 
polovině tabulky. Mužstvo žactva si na podzim odbylo 
premiéru ve starších žácích s velice kladným výsledkem. 
Z plánovaných deseti utkání jsme tři utkání vyhráli, tři re-
mízovali a tři skončili prohrou. Jedno utkání bylo odlože-
no z důvodu nemoci soupeře. Po podzimní části držíme 
střed tabulky. Zimní přípravu začínáme na přelomu ledna 
a února na umělce, která je pro tyto účely jako stvořena. 

Mladší přípravku na podzim vedli Petrové Čuchal a Kie-
lar. Tým se dokázal vyrovnat s odchodem svého excelent-
ního střelce Šimona Kubína a většina jeho zápasů skončila 
vítězstvím.

Závěrem Vám všem, nejen našim fanouškům a přízniv-
cům, nám dovolte popřát krásné a klidné vánoční svátky 
a do roku 2019 pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho radosti 
s mužstvy našeho SK.

 SK Církvice z.s.    

• Nově vybudované chodníky byly ve čtvrtek 6.12. 2018 
zkolaudovány. Místní komunikace „pod hřištěm“ a „nad 
hřištěm“ již bohužel nebudou z časových důvodů realizo-
vány v letošním roce. Jejich rekonstrukce proběhne hned 
na jaře 2019. Povrchy budou doplněny kamennou drtí.

 Obecní úřad hledá pracovníka na plný úvazek pro údržbu 
obce. Podmínkou pro přijetí je řidičský průkaz sk. T. Ná-
stup možný od ledna 2019.

 Zájemci se mohou hlásit na tel.: 327 571 491.
• Jak všichni asi víte, vedení naší obce se snaží v co největ-

ší míře zajistit bezpečnost pro pěší a to výstavbou nebo 
rekonstrukcí chodníků.  V poslední době jich přibylo 
okolo jednoho a půl kilometru. To znamená další zátěž 
na jejich údržbu, což byl jeden z aspektů nákupu trak-
tůrku, který tuto práci pokryje. Ale bohužel, občas si 
někteří občané z oněch chodníků dělají parkoviště pro 
svá auta (i vjezdy před domy jsou chodníky, ne parko-
vací místa). A to se potom údržba dělá špatně. A neje-
nom to, maminky s kočárky, cyklisté a někdy i samotní 
chodci, mnohdy ve zbývajícím volném úseku neprojedou 
či neprojdou a musí vstoupit do vozovky, čímž ohrožují 
svoji bezpečnost. Buďme ohleduplní a parkujme všichni 
svá auta na vlastních pozemcích, aby všechny chodní-

ky sloužily k tomu účelu, ke kterému byly vybudovány. 
Ke zvýšení bezpečnosti občanů a ne na parkování au-
tomobilů a nebo jako místo, kde naši čtyřnozí mazlíčci 
vykonávají svoji potřebu. Tímto chci upozornit občany, 
že v katastru obce jsou povinni po svých psech uklízet. 
V opačném případě bude toto jednání postoupeno pře-
stupkové komisy při městském úřadu Kutná Hora a obec-
ní úřad bude požadovat fi nanční postih.

• Opět nadchází doba Silvestrovského veselí. Stále více lidí 
propadá kouzlu barevných ohňostrojů a rachotících pe-
tard. Obliba zábavní pyrotechniky v poslední době vzrost-
la natolik, že ji lidé nepoužívají zdaleka jen při příležitosti 
vítání nového roku, ale i k rodinným oslavám v průběhu 
roku celého. Bohužel, nejenom pro zvířata, jsou nečekané 
světelné efekty a ohromné rány stresující a nebezpečné. 
Vím, že tento druh zábavy k těmto oslavám asi patří, však 
také všichni majitelé psů a koček už s tím počítají a své 
mazlíčky si zabezpečí. Ale zamysleme se nad tím, zda je 
nutné používat tu nejhlučnější techniku a v takové míře.  
A hlavně, zda je potřeba bouchat už několik dní dopředu 
a potom, kdy se už toto nepředpokládá. Ideální by bylo, 
dělat tyto „ohňostroje„ mimo obec, ve větší vzdálenosti 
od obydlených míst. 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE


