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INFORMACE stAROst y ObCE
Vážení spoluobčané,
dnes Vás poinformuji o přípravách  
na investiční akce pro letošní rok 2015. 
Prioritou je pokračování na intenzifikaci 
čističky v Nových Dvorech, dokončení 
sportoviště, chodníku v Jakubě a na 
státovce. 
I.etapa intenzifikace čističky spěje ke 
svému konci a nyní připravujeme společ-
ně s Novými Dvory podklady pro podání 
žádosti na II. etapu této investiční akce. 
Žádat budeme z krajských peněz a to  
na životní prostředí o částku ve výši  
10 mil. Kč. V průběhu I.etapy byly 
zjištěny skutečnosti, na jejichž základě 
proběhne v roce 2016 ještě III.etapa, 
která už nebude tak finančně náročná 
(cca 4mil.). Těsně před koncem roku 
byla předána do provozu nová podtla-
ková část kanalizace, která vyřešila 
problém v části obce Netřebi směrem 
na Čáslav. Občané v této části obce si 
tak po letech mohli oddechnout a já  
s panem místostarostou Vlkem poprav-
dě také. 
V měsíci lednu jsme podali žádost  
o dotaci na výstavbu sociálního zázemí 
- kabin k novému sportovišti a tím tak 
dokončíme celou investiční akci. Toto 
zařízení bude sloužit všem druhům spor-
tů včetně fotbalistů. Klubovnu chceme 

vybavit interaktivní tabulí, kterou mohou 
využívat děti ze ZŠ a MŠ při jejich výuce 
tělesné výchovy. O budovu se bude 
starat správce pan Matějíček, tak jako  
v sokolovně pan Pěnkava. S kolaudací  
a uvedením do provozu počítáme  
na podzim letošního roku. Vše pochopi-
telně záleží na tom, jak budeme úspěšní 
v žádosti o dotaci.
Rozestavěný chodník v Jakubě jsme 
měli naplánovaný dokončit letos již 
celý, ale finanční prostředky potřebné  
k dokončení jsou ve výši 1 mil. Kč  
a dotace budou tak jako tomu bylo  
i v loňském roce pouze ½ mil. korun, 
a tak část chodníku podél zdi u firmy 
Sonet s největší pravděpodobností 
dokončíme až napřesrok.
Letos bychom chtěli ještě vybudovat 
chodník u státní silnice, a to, od křižo-
vatky u Jiroutů směrem k autobusové 
zastávce na Čáslav. Tento chodník 
bychom vybudovali z rozpočtu obce. 
Oslovili jsme projektanta a konzultovali 
vše na odboru dopravy a s policejním 
komisařem kapitánem Loudou. 
Po projednání s úřady se nyní zpra-
covává studie a po jejím následném 
odsouhlasení bude zpracována projek-
tová dokumentace ke stavebnímu 
povolení. To vše, včetně realizace chod-

níku, bychom chtěli do podzimu stihnout  
a zlepšit tak bezpečnost v této části 
obce.
V Jakubě probíhá dokončování poklád-
ky elektrického vedení do země  
a budou tak odstraněny betonové slou-
py. Tím nám vznikl problém a to co 
s veřejným osvětlením a rozhlasem  
v této části. Osvětlení nebyl zas tak 
velký problém. Požádali jsme ČEZ 
Distribuce a.s. o přílož kabelu a ten nám 
vyhověl a tak po zprovoznění odpad-
nou výpadky osvětlení při každém 
silnějším větru. Problém je ovšem  
s místním rozhlasem, neboť další kabel 
do výkopu již přijít nemohl. Řešení je  
v bezdrátovém provedení místní-
ho rozhlasu, a tak se pokusíme podat 
žádost o dotaci na tuto investiční akci. 
Jen pro úplnost veřejné osvětlení (polo-
žení kabelů do země) nás stálo více jak 
½ mil. korun.
Vážení spoluobčané, to je jen velmi 
stručně o tom, co nás v krátké době 
čeká. Spoustu dalších věcí jsem nesti-
hl ani popsat a tak v příštích vydáních 
Církvických novin přinesu zprávy, jak 
vše pokračuje a co nového nás čeká.

Starosta J. Volenec
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!!!Pozor změna termínu svozu komunálního odpadu!!!
Svoz komunálního odpadu bude od 1. 4. 2015 jak pro Církvici, 
tak pro Jakub - sudý týden ve středu tj. 1. 4., 15. 4., 29. 4.

Několik slov o odpadech 
V poslední době se klade stále větší důraz na třídění odpadu.  
I ze strany svozové firmy AVE dochází k tlaku na občany, hlav-
ně v oblasti biologického odpadu. Tento odpad do popelnice 
opravdu nepatří, maximálně 10% z celkového množství odpa-
du. 
Veškerý komunální odpad dělíme na papír, plasty, sklo, nápo-
jové kartony (odkládá se do nádob na tříděný odpad - EKO 
KOM), biologický odpad, objemný odpad a stavební odpad 
(kontejnery za OÚ, pro odložení většího množství je nutné si 
objednat kontejner na vlastní náklady). Teprve po vytřídění 
všech výše jmenovaných složek nám zbyde komunální odpad, 
který lze odkládat do běžné popelnice. 
Když tápete při třídění odpadu, pár drobných rad: neomy-
té slupky od exotického ovoce mohou obsahovat zbytky 
chemikálií a proto do bio odpadu nepatří, stejně jako maso  
a tekuté zbytky jídel. Patří sem rostlinné zbytky z kuchyně, odpad  
ze zahrad, skořápky z vajec, sáčky čaje i kávový logr. Kelímky 
od jogurtů, které se odkládají do plastů, není potřeba vymý-
vat, stačí důkladně vyškrabat. Obaly od léků patří do obyčejné 
popelnice, protože jsou vyrobeny z více materiálů. Řasenky 
jsou zase silně znečištěny obsahem. Další předměty, které se 
nehodí k recyklaci: dětské pleny a jiné hygienické potřeby, 
tuby od zubní pasty, nevymyté obaly od olejů, šamponů a gelů, 
znečištěné polystyrenové obaly, účtenky, plata od vajec, rulič-
ky od toaletního papíru, autoskla, keramika. 
Závěrem chci apelovat na všechny občany, kteří odkládají  
do žlutých kontejnerů nezmačkané PET lahve. Prosím, vhazuj-
te všechny obaly důkladně slisované, jinak obec nesmyslně 
platí „za odvoz vzduchu“, který v těchto lahvích zůstává a ještě 
snižuje kapacitu sběrných nádob.  Dbejme nejenom na ekolo-
gii, ale i efektivnost.
POZOR: soukromí podnikatelé si řeší odpadové hospodářství 
individuálně přímo se svozovou firmou. 

V sobotu dne 28. 3. 2015 se konalo v zasedací místnosti obec-
ního úřadu přivítání nově narozených občánků v naší obci.  
Do naší obce starosta přivítal tyto nové občánky: Jakuba  
Kacafírka, Natálii Pažičanovou, Gertrudu Holubovou  
a Daniela Volence. Všem rodičům popřál hodně zdraví  
a radosti z dětí a předal malý dárek. O kulturní program se 
tradičně postaraly děti ze ZŠ.

Vítání občánků_

SbĚR nEbEZPEčnÉHo oDPADU 
Obecní úřad Církvice provede ve dnech 

11. - 16. 5. 2015 sběr nebezpečného odpadu.

Žádáme občany, aby ve stanoveném termínu dopravili nebezpečný odpad 
na vyhrazené místo ve dvoře obecního úřadu. 

Mezi nebezpečný odpad patří: 
použité obaly a zbytky barev a rozpouštědel, autobaterie, veškeré druhy pryže 
(kromě pneumatik) apod. Dále veškerý elektroodpad (kompletní) -  televizory, 

výpočetní technika, rozhlasové přijímače, lednice, mrazáky, pračky, sušičky, 
myčky, sporáky, trouby, vysavače, fény, žehličky a podobně. 

Mezi nebezpečný odpad nepatří: 
všechny druhy plastu včetně igelitu, a veškerý velkoobjemový odpad jako křesla, 

židle, pohovky, matrace, apod.

Po a St  7:00 – 16:30
Út a Čt  7:00 – 15:00
Pá  7:00 – 12:00
So   8:00 – 11:00
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ZPRÁVy Z NAŠÍ MAtEŘINKy
Vánoční prázdniny rychle uběhly a do nového kalendářního 
roku 2015 jsme pro děti připravili spoustu zajímavých akcí.
6.ledna v den svátku „Tří králů“ jsme zůstali věrni této tradi-
ci a uspořádali tříkrálový průvod po naší mateřince, spojený  
s přáním do nového roku.
21. ledna proběhla návštěva předškolních dětí v 1.ročníku ZŠ. 
Budoucí prvňáčci si tak mohli ještě před zápisem prohlédnout 
školu a učebny. Přínosné pro ně bylo i to, že se zúčastnili hodi-
ny matematiky, zapojili se do vyučovacího procesu a uplatnili 
znalosti získané v mateřské škole.
5.února 2015 jsme uspořádali u příležitosti 30-tého výročí 
otevření nové MŠ „Den otevřených dveří“. Všichni místní 
občané si mohli přijít prohlédnout prostory mateřské školy, 
seznámit se kouzelnými výkresy a výrobky našich dětí. Mnozí 
z nich si zavzpomínali a poznali se i na dobových fotografiích 
vystavených v areálu školky.
Další slavnost je naplánována na měsíc květen, pro připomenu-
tí 70 let od založení mateřinky v naší obci. Na tuto slavnostní 
akci, která proběhne na zahradě naší školky, se pečlivě připra-
vujeme a chystáme bohatý program.
V ZŠ hostovalo loutkové divadlo. Zahrálo představení „Chytrá 
horákyně“, které se dětem moc líbilo.
Karneval pořádaný v měsíci únoru, byl opět mimořádně vyda-
řený a nikoho nezklamal. Dětičky se vyřádily v nápaditých 
maskách a moc jsme si tento den užili.
4.března se konal výukový program dotovaný MAS Lípa  
pro venkov - Cyklus „Na dvorku i ve stáji“ - Kráva ze dvora.
Dětem zpestřily výuku též netradiční a projektové dny.  
U „Koťátek“ - „Den s plyšovými domácími zvířátky“  
a u „Myšiček“ - „Pohádkový týden“.

I nadále plníme úkoly z „Recyklohraní, což je celorepublikový 
školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti 
dětí v oblasti třídění odpadu. Pro naše nejmenší to má výchov-
ný význam. Motivací je rovněž to, že za každý splněný úkol lze 
získat body a za ně hodnotné ceny.
Jaro jsme opět přivítali vynášením Morany a jejím vhozením 
do řeky Klejnary. Tentokrát se nás zima zalekla a teplé paprsky 
sluníčka nám připomněly, že jaro je již opravdu za dveřmi.
Na závěr bychom chtěli pozvat rodiče s dětmi k zápisu do 
MŠ pro školní rok 2015-2016, který proběhne v úterý 28.4.  
od 10,00 hod. do 15,00 hod. v naší mateřské škole. Na nové 
žáčky se moc těšíme.
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Do letošního kalendářního roku jsme vkročili velmi úspěšně.  
V neděli 4. 1. obešlo 8 skupin tříkrálových koledníků s oběta-
vým doprovodem naši obec. Tradiční písní potěšili spoustu 
občanů, vykoledovali úžasných 18 500Kč na dobročinné účely 
a pro sebe za odměnu nějaké sladkosti. Nejvíc je ale všech-
ny hřál pocit, že prospěli svou snahou těm, kteří to potřebují. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří do sbírky přispěli. 
Leden je ve škole velmi významný měsíc. Končí 1. pololetí 
a žáci si odnášejí první důležité hodnocení. S tím je zároveň 
spojen zápis do 1. ročníku. Aby si předškoláci dovedli předsta-
vit, co je čeká, přišli se podívat do 1. třídy. Naši prvňáčci jim 
předvedli, co už se naučili a předškoláci si také něco vyzkou-
šeli. Proto i při zápisu vše probíhalo hladce. Na budoucí žáčky 
čekaly pohádkové bytosti, které je provázely prvními kroky. 
K zápisu přišlo 21 dětí. Některé ještě čeká odklad, ale my se 
těšíme na všechny, kteří k nám v září nastoupí.
Během uplynulé doby jsme kromě učení zvládli také kultur-
ní akce. Nejvíce byli všichni nadšení návštěvou pražského 
divadla Hybernia, kde zhlédli skvěle herecky obsazený muzi-
kál Sněhová královna. Jeden den se kvůli přerušení dodávky 
el.proudu  žáci 1. a 2. roč. vydali do Hortisu pro jarní inspiraci 
a ostatní ročníky navštívily GASK v Kutné Hoře. Byl tam pro 
ně připraven program výtvarného tvoření, ve kterém každý 
uplatnil svou představivost a šikovnost. Škoda, že nám tam čas 
tak rychle uběhl.
Duben je čas Velikonoc a tradičních zvyků, které se snaží-
me dodržovat a rozvíjet. Vynesli jsme Moranu, přivítali jaro  
a doufáme, že nás už zima nebude trápit. Po Velikonocích  nás 
čekají také atletické závody, výlet a příprava na závěr školního 
roku.  Jeho vyvrcholením by měl být 12. 6. další ročník Zahrad-
ní slavnosti, na který Vás všechny již teď srdečně zveme. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám 
věnují svou přízeň a přispěli k úspěchu letošního školního 
plesu.

ŠKOLNÍ ZPRÁVy
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sDH CÍRKVICE
Zimní zájezd
Po roční odmlce, kdy nepřálo počasí, jsme vyrazili s hasiči 
opět na hory. 14. února jsme navštívili Dolní Moravu, obec 
se zimním střediskem, rozkládající se mezi Orlickými horami  
a Jeseníky na úpatí Králického Sněžníku, pod jehož vrcholem 
pramení řeka Morava. 
Toto středisko se pyšní několika pěknými sjezdovkami 
(Slaměnka, Sněžník, Slamník, Slon,…), takže si naši lyža-
ři měli z čeho vybírat.  Všechny tratě za dobrých sněhových 
podmínek nabízí opravdu kvalitní lyžování. V provozu je 
mimo dvou čtyřsedačkových lanovek a několika dalších vleků 
dětská školička lyžování a snowboardingu, bobová a sáňkařská 
dráha nebo snowpark. Pro běžkaře je tu pravidelně upravovaná 
běžecká trasa z centra až ke Slaměnce, což je horská bouda 
ve výšce 1 116 m n.m. Vede v hlubokém údolí řeky Moravy 
s postupným stoupáním na vyhlídkovou cestu po vrstevnici. 
Dále se dá po této trase nazvané jako Jesenická magistrála 
pokračovat až na Mokřiny, k chatě Návrší u Starého Města pod 
Sněžníkem a na polskou stranu Králického Sněžníku.

Parta běžkařů z Církvice se vydala nastoupat výškové metry  
po již zmíněné Jesenické magistrále z Horní Moravy přes 
Mléčný pramen, chatu Vilemínku na vrchol Slamník (1 233 
m n.m.). Poobědvali v nedaleké Slaměnce a pak se vydali  
okruhem pod Slamníkem na Vyhlídku a po 27 km ukončili svůj 
výšlap v osvěžovně „Marcelka“.
I pěší turisté si v tomto prostředí přišli na své, ať už se kochali 
výhledem na panorama hor, nebo na typické i moderní horské 
stavby. 
Letošního zimního zájezdu se zúčastnilo 37 spokojených 
sportovních nadšenců. Z věkového rozpětí, kdy nejmladšímu 
účastníku byli dva roky a nejstaršímu, který celý den využil  
v plné síle ke sjezdovému lyžování, oslavil již 71 let, vyplý-
vá, že sport a pohyb není nijak věkově limitován a jsme rádi,  
že i v naší obci tito lidé nechybí.
Díky SDH Církvice jsme měli možnost poznat další krásný 
kout naší vlasti. 

Děkujeme 

PoZVánk A 
nA Akci ml ADýcH HASičů 
10. 5. 2015: Soptík - liga v požárním útoku mladých hasičů. 
 Místo konání - hasičské cvičiště v Jakubě.
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V uplynulém čtvrt roce oslavili svá krásná životní jubilea: 
Horáček Bohumil, Schovancová Miloslava, Maleček Vlastimil, 
Kvasilová Jana, Melcerová Marie, Valentová Zdeňka, Stehlí-
ková Marta, Stehlík Ladislav, Kalousek Zdeněk, Mansfeldová 
Hedvika, Malečková Zdeňka, Kovařík Pavel, Fejk Stanislav, 
Kicner Miroslav, Rathouzová Marie, Skalníková Alena.  

Obec Církvice a kulturní komise zve všechny starší občany obce 
na již tradiční Setkání seniorů, které se uskuteční v sobotu 23. 5. 
2015 od 14:00 v sále KD. Na programu je vystoupení dětí z MŠ, 
předtančení, občerstvení a hudba, která bude hrát jak k tanci, tak 
k poslechu. Těšíme se na Vás! (FOTO Seniori)

Místní organizace ČSSD ve spolupráci s místní základ-
ní a mateřskou školou pořádají v sobotu dne 20. 6. 2015 od 
14:00hod. Dětský den, aneb SKOK DO PRÁZDNIN, na novém 
hřišti vedle fotbalového hřiště. Na děti čeká spousta soutěží  
za odměny a sladkostí a opékání buřtů. Občerstvení na hřišti 
bude zajištěno.

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Církvice provede v sobotu 26. dubna 2015 v dopoledních hodinách sběr železného šrotu 
v Církvici. Žádáme občany, aby z důvodu zcizení ponechali železný šrot za svými vraty. 

sPOZ

I letos se 19. března tradičně vydala kapela Jánošík pod patro-
nací SDH Církvice popřát Josefům, nositelům tohoto 
staročeského jména, k jejich svátku. Samozřejmě nechyběla 
gratulace, písnička, pohoštění a „štamprlička“. Nehrálo se však 
jenom Josefům, ale také kamarádům, jako třeba Miroslavu 
Kicnerovi, jednomu ze zakládajících členů Jánošíka, který den 
před Josefem oslavil své krásné životní jubileum. Takže všem 
Josefům a oslavencům ještě jednou hodně zdraví.
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Jako každoročně jsme pořádali tradiční sportovní karneval, 
který se konal 22. února 2015.  Dospělý karneval doprovázela 
kapela TIP pana Gregora, která příjemně doplňovala skvě-
lou náladu plesu. Viděli jsme i několik vydařených masek.  
O předtančení se postaraly holčičky z kroužku aerobiku při ZŠ 
Církvice pod vedením Kristýny Pokorné.
O den později jsme zorganizovali zábavné odpoledne pro děti. 
Hudbu nám stejně jako vloni zajistil pan Zykl. Celým odpoled-
nem provázel klaun, který děti obdarovával drobnými pamlsky.
Sešla se spousta krásných masek a vyhodnocování té nejkrás-
nější je pro nás každým rokem obtížnější. Proto jsme se letos 
rozhodli, že pro děti místo tradičního vyhlašování nejkrásněj-
ších masek připravíme dětskou tombolu. Šanci vyhrát nějakou 
drobnost tak měly všechny děti. Zároveň si děti mohly vysou-
těžit sladkou odměnu v několika připravených disciplínách.  
Účast dětí i rodičů byla veliká. Každé dítě dostalo stylové 
„cake pop“ lízátko a my doufáme, že se maškarní odpoledne 
dětem líbilo. 

Moc děkujeme za pomoc s pečením paní Krososkové a Gruli-
chové. Velké díky patří dobrovolníkům za pomoc s organizací 
her a všem sponzorům, díky kterým jsme mohli tyto dvě akce 
uskutečnit.

V sobotu dne 20. 6. 2015 se uskuteční již tradiční 7. Letní 
vábení na hřišti u sokolovny.
Na akci jste všechny srdečně zváni.

Zimní akce sK Církvice

sK CÍRKVICE

Správce sportoviště je pan Vladimír Matějíček, Jakub 139 - telefonní kontakt: 722 168 035.
Možnosti vyžití - hřiště s umělým povrchem na volejbal, basketbal, tenis, nohejbal a umělý trávník na malou 
kopanou (včetně sítí, branek a košů).
V případě zájmu se obracejte na správce, s kterým si domluvíte veškeré náležitosti ohledně vstupu  
na sportoviště.

Provoz sportovního areálu

7. lEtní VábEní - PRoGRAm AkcE
10.00 - 10.45 AERobik intERVAl  Hanka Pospíšilová

11.00 - 11.45 DAncE AERobik Péťa Svobodová

12.00 - 12.45 tAbAtA - Hiit míša Pernikářová

13.00 - 13.45 StEP AERobik Jana Jeřábková
info: 608 959 369 / Zúčastné na celý den: 250,- kč + menáž
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Poděkování
Chtěla bych poděkovat našemu obecnímu úřadu za insta-
laci košů na psí výkaly v obci a požádat majitele venčící 
psy, aby je využívali k uvedeným účelům. Potěší to všech-
ny, kteří chodí stejnou cestou a chtějí mít čisté chodníky  
a boty.                                         

L. Kvízová

se bude konat v pátek 24. dubna 2015
od 16:00 hodin

v prostorách ZŠ Církvice

 
Z 13. na 14. března 2015 si někdo vypůjčil moje kolo.  
Je černé se spodním rámem. Prosila bych o navrácení buď 
k domu v Církvici, nebo na obecní úřad. Hodně mi chybí. 
Dá se s ním jet jen na kratší vzdálenost. Děkuji za pocho-
pení.

Majitelka kola

Jarní tvořivá dílnička

A mužstvo 

starší přípravka  

Od ledna letošního roku zahájil tým dospělých zimní přípravu. 
Tréninky probíhaly dvakrát týdně, v úterý a sobotu. 
Vzhledem k počasí a nově vybudované umělce byla příprava jen 
na hřišti s umělou trávou a pod umělým osvětlením.
Koncem ledna se jako minulý rok vyrazilo na vydatné třídenní 
soustředění, letos do krásného prostředí Českého Dubu. Podmín-
ky byly vynikající pro fyzickou přípravu a stmelení kolektivu.

V přípravě naše „áčko“ sehrálo tři přípravná utkání. A to  
v Nových Dvorech, se Zbýšovem a Malešovem. Všechna utkání 
byla pro náš tým vítězná.
V nastávající jarní části je naše ambice jasná -  hra o postup  
do vyšší soutěže. Prozatím držíme druhé místo v tabulce.  
Tak nám, naši fotbaloví příznivci, držte palce, i když vím, že to 
kluci musí dokázat sami, přesto děkujeme za podporu.

Mužstvo přípravky zahájilo zimní přípravu od poloviny února.
Trénování probíhalo střídavě v sokolovně a na umělce. Zatím  
se sehrála tři přátelská utkání s Malínem, Kutnou Horou  
a Habrami. Jednou to bylo remízou a dvakrát prohrou. Mistrov-
ské turnaje zahajujeme 11. 4. 2015

Na závěr bych chtěl poděkovat všem fanouškům a lidem, kteří 
nám pomáhají a podporují náš klub. Děkujeme.

SK Církvice

Domácí Hosté Termín Den
Církvice Zbýšov B 11.4.  16:30 SO
Hostovlice Církvice 18.4.  17:00 SO
Církvice Potěhy 25.4.  17:00 SO
Okřesaneč Církvice 02.5.  17:00 SO
Církvice Horušice 09.5.  17:00 SO
Vlkaneč Církvice 24.5.  17:00 NE
Církvice Chotusice B 30.5.  17:00 SO
Vrdy B Církvice 07.6.  17:00 NE
Církvice Bratčice 13.6.  17:00 SO

Rozpis jarních utkání iV. třídy sk. A


