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CÍRKV ICKÉNOVINY
Vážení spoluobčané,

V červencovém vydání 
našich novin jsem infor-
moval o připravované 
investiční akci u vodojemu 
v Jakubě, a to výměně 
starého litinového potrubí 
v této části.

Výměna, jak byla naplánová-
na, tak byla také provedena. 
Svůj účel splnila a průtok vody 
do obce i tlak se podstatně 
zlepšil. Tím však není zdaleka 
vše vyřešeno, neboť starého 
litinového potrubí máme v obci 
celkem ještě asi 2 km a to 
bude třeba v co nejkratší době 

postupně vyměnit. Za posled-
ní tři roky celkem 4krát toto 
potrubí prasklo a jedna opra-
va přijde obec na 30-50 000 
Kč, dle rozsahu oprav. Také 
jsme začali vodu míchat a to 
v poměru ½ vody z VHS a ½ 
vody z našich zdrojů. Poměr 
je dodržován a kontrolován 
vodoměry a taktéž rozbory 
vody jsou pravidelně odebírá-
ny a zveřejňovány na obecní 
vývěsce a webových stránkách 
obce.
Dále chci informovat o staveb-
ních akcích - opravách místních 
komunikací „Řehačka“ v Jaku-
bě a „Do Luk“ v Církvici. Tyto 

komunikace jsou opravovány 
z fi nančních prostředků obce a 
rozpočet je ve výši 2,3mil Kč. 
Místní komunikace „Řehačka“ 
je již opravená a připravená ke 
kolaudaci a oprava cesty „Do 
Luk“ začala počátkem září 
a dokončena by měla být do 
poloviny října letošního roku. 
Jak jste jistě všichni zazname-
nali, proběhla v Církvici velká 
stavební akce a to výměna 
plynového řadu, včetně plyno-
vých přípojek. Bohužel na řadě 
míst muselo dojít i k zásahu do 
nových komunikací a chod-
níků. Firmy provádějící tyto 
práce se snažily takových to 

zásahů provést co nejméně a po 
ukončení prací daly vše zase 
do původního stavu. V Jakubě 
je na letošní rok naplánována 
podobná akce. Rozvody nízké-
ho napětí přijdou přemístit 
z betonových sloupů a nástře-
šáků do země a tak nás v této 
části obce čeká podobná situ-
ace jako v Církvici. Postupně 
bude provedena výměna 
plynového potrubí a rozvody 
nízkého napětí jak v Církvi-
ci, tak v Jakubě. O termínech 
těchto prací budeme  včas 
a s předstihem informovat. 

Jiří Volenec, starosta obce

INFORMACE STAROSTY

Již v minulém čísle Církvických 
novin jsem Vás informoval o 
DPS (domově s pečovatelskou 
službou), především o podmín-
kách přijetí do tohoto zařízení, o 
výši nájmu a podobně. V tomto 
článku se chci zaměřit na jinou 
otázku a to: kdo DPS obsadí? 
Přestože vlastníkem DPS je 
soukromý subjekt, již od samé-
ho počátku měla obec velký 
vliv na to, zda se toto zařízení 
bude stavět, jak bude vypadat a 
v neposlední řadě, kdo v tomto 
domově bude bydlet. Vzhle-
dem k tomu, že ze strany našich 
starších spoluobčanů byl dlou-
hodobý požadavek podobné 
zařízení vybudovat, počítalo se 
s tím, že nájemci DPS budou v 
převážné většině místní obyva-
telé, což by nebyl pro vedení 
obce žádný problém zařídit. 
Současná situace je ale úplně 
obrácená a dá se říci, že ze skuteč-

ně vážných zájemců o umístění 
do tohoto domova není z obyva-
tel obce nikdo. Na druhou 
stranu se ukazuje, že obsadit 
DPS nebude žádný problém, 
ale byla by skutečně škoda, 
kdyby této možnosti, která se 
pravděpodobně nebude nikdy 
opakovat, nevyužili obyvatelé 
obce.  I když se jedná o soukro-
mý subjekt, který je vlastníkem 
tohoto zařízení nemusí mít 
nájemce obavy z toho, že by 
jim mohl být nájem neúměrně 
zvyšován a nebo dokonce, že 
je někdo vystěhuje, protože na 
stavbu DPS obdrželi dotaci od 
státu a vlastní budova je zasta-
vena ve prospěch státu a i obec 
by nepřipustila, aby vlastník 
objektu činil nepřiměřené kroky 
ve vztahu k nájemcům těchto 
bytů. Protože do doby, kdy se do 
tohoto zařízení začnou stěhovat 
první nájemci zbývá jen několik 

týdnů, pokud je ze strany našich 
spoluobčanů zájem o umístění 
do DPS, tak neváhejte a volej-

te na č. telefonu 724 184 972. 
Jinak by to byla skutečně veliká 
škoda!                 Stanislav Vlk

Kdo ho obsadí?
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ�

SPOZ�

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Obecní úřad Církvice informuje občany, 

že od 1.12.2013 bude volné místo pro 

PRACOVNÍKA NA ÚDRŽBU OBCE

KNIHOVNA
Knihovna je otevřena každou středu a pátek 

od 15:00 hod. do 17:00 hod.

V sobotu dne 21.9.2013 se 
konalo v zasedací místnosti 
obecního úřadu přivítání nově 
narozených občánků v naší 
obci. Mezi naše občánky byli 
přivítáni Kateřina Jelínková, 
Mikuláš Konrády a   Vít 
Malimánek. Pan starosta 
všem popřál hodně zdraví 
a radosti z dětí a rodičům 
předal malý dárek. O kulturní 
program se tradičně postaraly 
děti ze ZŠ.

V uplynulém čtvrt roce poblahopřály zástupkyně SPOZ těmto jubi-
lantům, kteří oslavili svá krásná životní jubilea: paní Machovské, 
paní Petříkové, paní Hurtové, panu Sűsserovi, panu Valentovi, 
paní Faltinové, paní Kaplanové, paní Melichové, panu Kácov-
skému, panu Nemčekovi, panu Halatovi a panu Sekerkovi.

Během minulého školního roku jsme s dětmi z divadelního 
kroužku nacvičili pohádku „Hrátky s čertem“, kterou všichni 
jistě dobře znáte z televize. Nebyl to jednoduchý úkol, někte-
rá děvčata hrála mužské role, někteří se nemohli se svou rolí 
dlouho sžít. Nelehká byla i výroba kulis a celé scény. 
Bylo nutné, aby všechny kulisy byly na svém místě už na 
začátku představení, neboť herci se museli v mžiku přesu-
nout z místa na místo. Ale výsledek se dostavil. Pohádku pro 
veřejnost děti zahrály 23.června odpoledne. Moc se jim to 
povedlo a hraní si pořádně užily. Vždy při takovéto příleži-
tosti si uvědomíme, že veškerý čas, který věnujeme dětem, 
není zbytečný. Mladým hercům a jejich rodičům, kteří se na 
přípravě představení podíleli, ještě jednou prostřednictvím 
novin děkujeme a dětem udělujeme „velikou pochvalu“. 

M.Procházková a B.Klečková

DIVOCH
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Dne 31.8.2013 se obyvate-
lé Jakuba a Církvice sešli na 
již tradičním „Jakubském 
posvícení“. Akce se jako 
každoročně konala u místního 
kostela. Odpoledne bylo věno-

váno dětem od skákacího hradu, 
až po nejrůznější soutěže, jak 
sportovní tak vědomostní, za 
které je pochopitelně neminula 
odměna. Ke zpestření progra-
mu přispěli nejmladší členové 

hasičského sboru Církvice, kteří 
všem zúčastněným předved-
li požární útok. Shlédnout 
zde bylo možno i historickou 
vojenskou techniku. Odpo-
ledne pro děti bylo zakončeno 
diskotékou. K večernímu pose-
zení zahrála hudební skupina 
PM Band.

Celou akci zorganizoval a 
fi nančně zajistil obecní úřad 
a místní sponzoři, za což jim 
patří velký dík.
Věříme, že se nám tuto tradici 
podaří zachovat a za rok Vás 
na „Jakubském posvícení“ opět 
rádi uvidíme.

Laďka Dymáková

Tento rok slavilo tradiční derby Sparta a Slavia svých padesát let. 
K této příležitosti se rozhodli příznivci Sparty a Slavie uspořádat 
oslavy plné zábavy, sportu i občerstvení pro všechny fanoušky círk-
vického fotbalu. 
Program dne byl zahájen turnajem mladší přípravky za účasti týmů 
SK Církvice, FK Čáslav a Slavoj Vrdy. Mohli jsme se podívat 
na naše nejmladší fotbalisty a posoudit jejich sportovní výkony. 
Následovalo mistrovské utkání dospělých týmů a to SK Církvice 
a Vlkaneč. I naši dospělí fotbalisté usilovali o co nejlepší výsledek, 
ale prohrané utkání ani nepříznivé počasí náladu nezkazilo.
Celý den nás provázelo chladné a uplakané počasí. Navzdory němu 
se uskutečnilo i plánované dětské odpoledne plné her a soutěží. Na 
umělém trávníku na víceúčelovém hřišti se během fotbalového 

utkání střílelo na branku, skládaly se tangramy, zdolávala se překáž-
ková dráha s míčkem na tenisové raketě, ochutnávalo a hádalo se 
poslepu, skákalo se v pytlích, trefovalo do „hubáka“ a na koš, stavě-
la se co nejvyšší věž z kostek nebo se přendávaly křupky čínskými 
hůlkami či korálky v rukavicích na rychlost. Za splněné úkoly 
dostávaly děti žetony, za které si mohly nakoupit sladkou odměnu.
Po skončení dětských soutěží si jejich účastníci opekli buřtík a 
společně s ostatními návštěvníky sledovali vystoupení mažoretek 
Denisy Fojtíkové a Elišky Čermákové. Poté už následovalo nejdů-
ležitější utkání dne. Sparťané a Slávisté nastoupili k tradičnímu 
fotbalovému zápolení. Ještě než byl zápas zahájen, poděkovali 
současní členové derby, těm nejstarším za založení této tradice.
Během utkání si mohl každý zakoupit lístek do bohaté tombo-
ly a vyhrát prasečí hlavu, uzenou kýtu, pytel cibule nebo brambor, 
přepravku ovoce či živé kapry i další ceny. Přestávka utkání byla zpes-
třena střelbou míčem na zavěšené lahve od šampaňského a výhrou 
nebylo nic jiného než láhev sektu. I když byl zápas vyrovnaný, vyhrát 
se nakonec podařilo Sparťanům a to těsným výsledkem 3:2.
Celý den byl završen živou hudbou pana Kruliše, která si našla příz-
nivce napříč všemi věkovými kategoriemi. Krásná hudba, příjemná 
společnost, zkrátka skvěle vydařená akce přispěla k dlouhé zábavě, 
která končila až k ránu.
Všem organizátorům, pomocníkům i sponzorům moc děkujeme za 
uskutečnění celé akce, všem návštěvníkům za jejich účast a za rok 
zase na shledanou. Ludmila Hrušková

Jakubské posvícení

50. výročí Sparty a Slavie v Církvici

Zakládající členové

Sparta - Slávie
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„Svišti na cvičišti“
To není ani pohled do zoologické zahrady nebo příspěvek z kout-
ku přírody, ale cvičení našich nejmenších dětiček „svišťů“ (zhruba 
od 3 do 6 let) spolu s rodiči. Již v loňském školním roce jsme 
se pravidelně scházeli vždy každý čtvrtek od 16 do 17hodin v 
prostorách jakubské sokolovny. Ani letos to není výjimka. Kromě 

seznamování s novými kamarády, novým prostředím tělocvičny, 
především trénujeme ohebnost našich tělíček.Jak? Různými pohy-
bovými básničkami, cvičením na nářadí a s různými pomůckami. 
Odměnou za naše cvičení jsou nejen „vysportovaná“ tělíčka, 
nové dovednosti, ale i samolepky v našich cvičebních notýskách 
a úsměv na rtech paní učitelky. Pokud se chcete i vy přesvědčit a 
připojit, nebojte se a přijďte mezi nás. A nezapomeňte, je to cviče-
ní pro rodiče s dětmi. Svišťům a cvičení zdar :o).    Jitka Kvízová

Letošní školní rok jsme zahájili 
jako každoročně slavnostně. V 
pondělí 2. září paní ředitelka 
mateřské školy Květa Roušalo-
vá přivedla budoucí prvňáčky 
před budovu školy, kde jim pan 
starosta J. Volenec předal knihu 
plnou pohádek jako vzpo-
mínku na tento den a spolu s 
ostatními popřál mnoho úspě-
chů v nové etapě života. Pak už 
pod vedením své paní učitelky  
Irmy Krulišové děti udělaly 
pověstný první krok a vydaly 
se do své nové třídy. Ve třídě je 
12 žáků.
Protože kromě výuky nás zají-
má, co dělají děti ve volném 
čase, připravili jsme jim na 
výběr  několik kroužků. V nich 
se mohou zdokonalovat v tom, 
co je zajímá a baví. Vedle již 
tradiční angličtiny a počítačů, 
se mohou přihlásit do šikulek 

a na výrobu šperků, na cvičení 
aerobicu nebo na stolní tenis. 
Také již několik let spolupra-
cujeme s čáslavskou ZUŠ. Do 
školy dojíždí vyučující hry na 
fl étnu 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 zdravému 
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 může-
te do školy přinést. Pomůžete 
nám tím získat body do soutěže 
EKODOMOV. Každý podzim 
sbíráme kaštany a žaludy, přes 
zimu pomerančovou kůru. 
Žáci v rámci zdravého stravo-
vání mají možnost si dvakrát 
týdně objednat dotované mléč-
né svačinky z projektu Mléko 

do škol a také pravidelně dostá-
vají ovocné svačinky.
Jako každoročně jsme se 
snažili pro žáky přichystat 
mnoho zajímavých, poučných 
i zábavných akcí. První akce se 
uskutečnila již v prvním škol-
ním týdnu. Žáci 2.- 5. ročníku 
vyrazili na cyklistický výlet 
na zámek Kačina. Tam na ně 
již čekal připravený zábavně 
naučný program. Letos nás 
dále čeká divadelní vystoupe-
ní herců v ZŠ i MŠ a v Tylově 
divadle v Kutné Hoře. V listo-
padu bude zahájen každoroční 
plavecký výcvik.
Všechny rodiče, příbuzné, 
známé i ostatní bych chtěla 
pozvat do naší školy na Advent-
ní tvořivé setkání. Pro ty, co si 
budou chtít doladit vánoční 

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
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výzdobu, chystáme Vánoční prodejní výstavu. Kdo si bude chtít 
zkusit vyrobit vlastnoručně dárek, budou Vánoční tvořivé dílny. 
Pro všechny zajistíme občerstvení a milý úsměv. Ještě jednou 
všechny zveme a na všechny se těšíme.
Další informace si můžete podrobněji zjistit na našich školních 
webových stránkách. Zde se také dozvíte  nejnovější aktuality ze 
školy nebo si můžete prohlédnout naší fotogalerii.

Mgr. Irma Krulišová

Slohové cvičení

Výlet na Kačinu       

 Libor Hehl 4.r.,  Radim Procházka 5.r.

V pondělí nám paní učitelka sdělila, že ve čtvrtek pojedeme 
na Kačinu. Bude to výlet na kolech, takže si je musíme řádně 
připravit. Bylo třeba napumpovat pneumatiky, zkontrolovat 
brzdy a odrazky. 
Druhý den jsme se shromáždili před školou. Všichni měli kola 
a helmy a tak paní ředitelka začala vysvětlovat pravidla jízdy. 
Potom jsme se seřadili za sebe a vyjeli jsme. Jízda byla příjem-
ná a bez nehody, až na to, že spolužačka spadla do kopřiv. 
Když jsme dojeli na Kačinu, už na nás čekala paní průvod-
kyně. Nejdříve nás provedla po zámecké zahradě, kde jsme 
plnili různé úkoly. Potom nás dovedla do zámeckého sklepa, 
kde jsme si prohlédli prádelnu, kuchyň, pokoj a sklep. 
Po této prohlídce jsme se shromáždili před zámkem, kde 
jsme vyhodnotili nejlepší tým při plnění úkolů. Vyhrál náš 
tým, takže jsme dostali malou odměnu. Potom jsme všichni 
nasedli na kola a pomalu jsme začali odjíždět. 
Když jsme dorazili zpět do školy, paní ředitelka nás moc 
pochválila, a pak jsme se začali rozcházet na oběd a domů. 
Celý výlet se nám líbil a těšíme se, až zase někam pojedeme.

Cyklistický výlet
Pěkného slunného počasí prvního školního týdne využili žáci 
naší školy k ověření svých dovedností a znalostí z dopravní 
výchovy. Společně se svými učitelkami si mohli vyzkoušet 
skutečný silniční provoz.
Ve čtvrtek 6. září se všechny děti od druhého ročníku shromáž-
dily před školou, vybaveny jízdními koly, helmami a dalšími 
bezpečnostními prvky. Po připomenutí pravidel bezpečnosti se 
malí sportovci s nadšením vypravili na krátký cyklistický výlet 
na zámek Kačina. 
Zde pro ně sdružení Pod Horami připravilo zajímavé a pouč-
né projekty. Mladší školáci se zúčastnili programu Tajemství z 
půdy. Hravou formou se seznámili s předměty, které používali 
naši dědečkové a babičky či praprarodiče ke svému každoden-
nímu životu. Mohli si prohlédnout valchu, hmoždíř, máselnici, 
zouvák na boty, hoblík a mnoho dalších zajímavých předmětů, 
dnešním dětem neznámých.
Čtvrtý a pátý ročník se seznámil se životem na zámku z doby 
Rudolfa Chotka.
V následujících hodinách českého jazyka chlapci a děvčata zpraco-
vali ve dvojicích vyprávění zážitků z výletu. 
Děti si za svoje úsilí vysloužily hezké odměny a na závěr měly 

možnost poznat prostředí zámecké kuchyně, prádelny a dřev-
níku, jejichž expozice jsou na kačinském zámku velmi poutavě 
připraveny.
Zpáteční cesta proběhla také bez nesnází a všichni malí cyklisté 
si zasloužili pochvalu nejen za svůj sportovní výkon, ale také za 
dodržování pravidel silničního provozu a vzorné chování.

Mgr. Jana Závůrková 

Zapojili jsme se do „putovní olympiády mateřských škol“  
pořádané sdružením MAS Lípa pro venkov.

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘINKY
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První kolo se uskutečnilo v sobotu 22.6.2013 na letišti ve 
Zbraslavicích. Za naši mateřinku soutěžilo 10 dětí, které do 
Zbraslavic přijely společně se svými rodiči a také sourozenci. 
Počasí nám přálo, soutěžní disciplíny byly pro děti přitažlivé 
a motivovaly je k velkým výkonům. Často jsme se já i rodi-
če nestačili divit, že i vyhlášení introverti a lenoši překonávali 
všechna očekávání a skutečně se s velkou chutí oddávali pohy-
bu. A o to tady šlo především.
Akce se zúčastnilo celkem 11 mateřských škol z našeho regi-

onu. A kdo zvítězil? Přece všichni zúčastnění. Všechny děti 
dostaly diplom a pěknou medaili, ale hlavně si odnesly spoustu 
příjemných prožitků.
Tím ale akce nekončí - teď během září a října budou na 
přihlášené mateřinky zapůjčovány sady herních prvků, na 
kterých budou děti opět sportovat. Už se moc těšíme. Pěsto-
vat v dětech potřebu pohybu je jedním z cílů naší mateřinky. I 
naše babičky říkávaly: „Ve zdravém těle zdravý duch“. Přeji 
všem pěkné dny.                  Květa Roušalová

Okrsková soutěž v 
Chotusicích 30.6.2013

Vůbec poprvé v historii se 
běžela okrsková soutěž v 
Chotusicích a jelikož mají 
kolem fotbalového hřiště 
škvárový ovál, poprvé se 
štafety běžely na oválu. Opět 
se nám povedlo dát dohro-
mady 4 týmy, dvě mužská a 
dvě ženská (vždy družstvo 
dospělých a dorostu). Štafe-
tu zaběhli muži výborně, 
obsadili 1. a 2. místo. Ženám 
se také povedly, skončily 
na 1. a 3. místě (naše druž-
stvo, kdy převážnou většinu 
tvoří ženy ve věku 35-45 let, 

nemůže ve štafetě, kde se 
jde na rychlost, konkurovat 
sedmnáctiletým děvčatům). 
Následoval požární útok, kde 
se hlavně rozhoduje o celko-
vém pořadí. Běžet požární 
útok s jednotnou stříkačkou 
je nevyzpytatelné, ale všech-
na družstva mají stejné šance. 
Muži Církvice B - dorost 
museli pár dní před závodem 
měnit hned 2x sestavu, přes-
to zaběhli slušný čas a čekali, 
na co bude stačit. Největší 
soupeř, hasiči z Nových 
Dvorů, měli útok výborně 
rozeběhnutý, ale nepovedl se 
jim nástřik a jejich čas byl o 
něco horší. Poslední na start 

v mužské kategorii nastupo-
vali hasiči Církvice A - muži, 
kteří stihli v tomto složení 
jen jeden trénink. Čas jejich 
požárního útoku nestačil na 
čas našich dorostenců, ale 
stačil jim k zajištění 2. místa 
v celkovém pořadí.
Ženy Církvice B, což byl 
tým dorostenek, měly při 
útoku menší problém na 
levém proudu, kde proudař-
ka nestihla doběhnout až k 
nástřikové čáře a musela stří-
kat ze vzdálenosti více než 
10m na terč, což znamenalo 
horší čas. Ženy Církvice A 
zaběhly svůj útok bravurně 
a čas dorostenek překona-

ly. Přesto jejich čas, mohly 
ještě ohrozit ženy z Nových 
Dvorů. Jim se však nepoved-
ly spojit savice a skončily s 
neplatným pokusem. Po dvou 
letech si tedy opět můžeme 
dát do vitríny putovní pohár. 
První místo v kategorii muži 
obsadilo družstvo Církvice 
B - dorost, Církvice A – muži 
vybojovali místo druhé. Ženy 
ale nezůstaly ani trochu poza-
du: Církvice B - dorostenky 
získaly též celkové první 
místo. Ženy Církvice A místo 
druhé. 
Okrskové soutěže v Chotu-
sicích se zúčastnilo také 
družstvo SDH Jakub, které 

SDH CÍRKVICE
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mělo ve svém týmu tři nováč-
ky. Přes veškerou snahu jim 
nevyšly štafety a tak celkem 
skončili na 6. místě. I přes-
to zaslouží pochvalu. Jejich 
činnost se v poslední době 
hodně vylepšila a doufáme, 
že do dalších let budeme 
rovnocennými sportovními 
soupeři.

Soptík 2013
Letos se konal již 3. ročník 
dětské Soptíkovy ligy v požár-
ním útoku. Zahajovalo se v 
Jakubě na hasičském cvičišti. 
Bohužel do průběhu soutěže 
zasáhla nepřízeň počasí. Terén 
byl dosti podmáčený a neustá-
lé přeháňky neumožnily 
kvalitní posekání trávníku. 
I přesto soutěž proběhla dle 
pravidel a hlavně bez zraně-

ní. Špatné počasí ještě navíc 
neumožnilo našim dětem 
využít výhodu domácího 
prostředí. Mladší hasiči sice 
vybojovali 4. místo z 11., ale 
umístění mohlo být ještě lepší. 
Starší se pyšnili medailemi za 
3. místo. Další kola se konala 
postupně ve Žlebech, Kácově, 
Hostovlicích a Močovicích. 
Zde se bojovalo o umístění do 
celkového hodnocení. Mlad-
ší si odvezli z ligy celkově 5. 
místo a starší 3. místo. 

Krajská soutěž 

dorostu
Dne 23.6.2013 se konala 
krajská soutěž „Hry Plamen 
dorostu“ v Hořovicích. Okres 
Kutná Hora reprezentova-
li dorostenci a dorostenky 

SDH Církvice. První disci-
plinou byl pro dorostence 
běh na 100m s překážkami, 
což není zrovna silná stránka 
našich hochů a proto v této 
disciplině skončili až na 7. 
místě. Následoval vědomost-
ní test z požární ochrany, kdy 
dvě zbytečné chyby zname-
naly konec nadějí na pěkné 

umístění. Dorostenky začaly 
vědomostními testy, které 
napsaly bezchybně. V běhu na 
100 metrů bohužel neprodaly 
to, co umí a skončily na 5. 
místě. Po obědě pokračovala 
soutěž štafetou 4 x 100m, kdy 
se běhalo ve dvou drahách, 
současně v jedné dráze doros-
tenky a ve druhé dorostenci. 
Zde skončili obě družstva na 
čtvrtých místech. Poslední 

disciplinou byl požární útok. 
Dorostenci v něm nedokázali 
zabrat a tak se museli spokojit 
se 6. místem. Dorostenkám 
se tento útok celkem pove-
dl, až na malé zaváhání na 
savicích a tak skončily na 3. 
místě. Celkově si dorostenci 
odvezli 6. místo a dorosten-
ky místo 5té. Měly tak trochu 

pech, neboť získaly stejný 
počet bodů jako 4. Střezimíř 
(rozhodl čas na požárním 
útoku) a na třetí příčku, 
kterou obsadily dorostenky ze 
Sloupu, ztrácely pouze jeden 
bod. I tak všem zúčastněným 
dorostenkám a dorostencům 
gratulujeme k jejich umístě-
ní a děkujeme za příkladnou 
reprezentaci našeho sboru i 
okresu.

Zápas Domácí Hosté Termín Den

A3A0703 Církvice Žleby B 05.10. 16:00 SO

A3A0806 Okřesaneč Církvice 12.10. 16:00 SO

A3A0902 Církvice Potěhy 19.10. 15:30 SO

A3A1007 Vrdy B Církvice 27.10. 14:30 NE

A3A1101 Církvice Horní Bučice 02.11. 14:00 SO

A3A1207 Církvice Chotusice B 09.11. 14:00 SO

A3A1302 Štrampouch Církvice 16.11. 13:30 SO

SK Církvice – Jakub
Rozpis podzimních utkání – A3A – IV. třída sk.
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DEN ČAS ODDÍL ZODPOVÍDÁ

PONDĚLÍ

16:00 – 18:00 NOHE JBAL R. Laczko, M. Kutílek

17:00 – 20:00 POSILOVNA V. Šlapák, M. Uhlíř

18:00 – 19:00 KONDIČNÍ  C VIČENÍ  - ženy M. Pernikářová

19:00 – 20:00 C VIČENÍ  - ženy J. Uhlířová

20:00 – 21:00 FLORBAL L. Jandák

ÚTERÝ 16:00 – 20:00 STOLNÍ  TENIS P. Křížek, J. Kašík 

STŘEDA

10:50 – 12:15 ZŠ J. Závůrková

16:00 – 17:00 AEROBIC – děti J. Kavková

17:00 – 20:00 POSILOVNA V. Šlapák, M. Uhlíř

17:30 – 19:00 VOLE JBAL – ženy J. Kučera

19:00 – 21:00 VOLE JBAL – mix M. Jelínková

Č T VRTEK

10:00 – 11:40 ZŠ J. Uhlířová

16:00 – 17:00 RODIČE A DĚTI J. Kvízová

17:00 – 19:00 STOLNÍ  TENIS P. Křížek, J. Kašík

19:00 – 20:00 KONDIČNÍ  C VIČENÍ  – ženy M. Pernikářová

20:00 – 21:00 AEROBIC – ženy P. Vyskočilová

PÁTEK

10:00 – 12:30 ZŠ J. Uhlířová

13:00 – 14:30 ŠD J. Uhlířová

15:00 – 16:00 AEROBIC – děti J. Kavková

16:00 – 17:30 ML ADÍ HASIČI  listopad-březen T. Valenta, M. Procházková

17:00 – 20:00 POSILOVNA V. Šlapák, M. Uhlíř

19:00 – 21:00 VOLE JBAL – mix M. Jelínková

SOBOTA

09:00 – 12:00 STOLNÍ  TENIS P. Křížek, J. Kašík

13:00 – 15:00 PŘÍPR AVK A SK únor-březen T. Hruška, L. Kicner

16:00 – 19:00 NOHE JBAL R. Laczko, M. Kutílek

NEDĚLE

10:00 – 11:30 BADMINTON J. Kučera

15:00 – 17:00 BADMINTON T. Hruška

17:00 – 19:00 BADMINTON F. Jedlička

ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ
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�   PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Kulturní komise zve na Malované lucerny a šperkování dne 1.11.2013 od 17:00 hodin v Základní škole.

 Opakuje se pro velký zájem.

� DÝŇOVÁ STEZKA ODVAHY
MO ČSSD srdečně zve všechny malé i velké občany na dýňovou stezku odvahu u kostela Sv.Jakuba 

v sobotu 2.11.2013 od 17:00 hodin.

�   LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Základní škola zve všechny na lampiónový průvod, který se bude konat v sobotu 16.11.2013.

�   ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Obecní úřad zve všechny své občany na rozsvícení vánočního stromu v doprovodu místního ochotnického spolku 

v sobotu 30.11.2013 od 16:30 na návsi před obecním úřadem.

�   VÁNOČNÍ KONCERT KMOCHOVY HUDBY
Kulturní komise srdečně zve na Vánoční koncert Kmochovy hudby v Kolíně dne 13.12.2013 od 19:00hod. 

Doprava zdarma. Bližší informace na obecním úřadě.

�  ADVENTNÍ KONCERT
Komorní pěvecký sbor Cantica srdečně zve na adventní koncert v kostele Sv. Jakuba v Jakubě, 

který se uskuteční v neděli dne 15.12.2013 od 17:00hodin.

Měkkost a ohleduplnost vysvětlovaná pak kombina-
cí holubičí povahy s inteligencí,už české politice 
zůstala.V době,kdy Francouzi svrhli absolutizmus 

na barikádách,Italové neváhali kvůli rakouské nadvládě 
vstoupit do války, Maďaři přišli do Vídně hrdě oznámit, 
že se osamostatňují,sepisovali Češi v Praze pokornou peti-
ci císaři“. Než ji ovšem po několikerém přepisování, aby 
nenarazili,doručili,byla zastaralá. Poníženě žádala císaře,aby 
povolil opětné administrativně-správní spojení Zemí koruny 
české,rozšíření stavovského sněmu o volené zástupce všech 
vrstev,vykoupení z roboty,zřízení nezávislých soudů,svo-
bodu tisku,shromažďování,náboženského vyznání,rovnost 
češtiny a němčiny na školách a úřadech a vznik ozbrojených 
národních gard. Mezi Čechy nebyl nikdo,kdo by chtěl bourat 
Rakousko. Pražská kavárenská politika se projevila i ve 

vedení delegace,nesoucí petici císaři: Stotřicetikilový Chod 
– kavárník a hostinský od Zlaté husy Petr Faster a JUDr 
Pinkas. Petici podpořili vysokoškoláci se svou formulací 
osmi „studentských artikulů“.Pokus sepsat formulaci česky 
selhal,museli se obrátit na Fr.Palackého. Císař delegaci mile 
přijal,výsledek měl sdělit ministr Kolovrat. Některé poža-
davky už byly splněny,ústava přislíbena a spojení s Moravou 
a Slezskem nebylo aktuální,protože Moravané a Slezané na 
svých sněmech ve strachu z hegemonie Čechů toto spojení 
v rámci Rakouska odmítli. 15. března 1848 byla přislíbe-
na národům Císařství rakouského přeměna v konstituční 
monarchii,20. března jmenována vláda v čele s hrabětem 
Františkem Antonínem Kolovratem, 31. března nový tiskový 
zákon a 25. dubna byl vydán text konstituce. Zdánlivě krása.
Ale přečtení tohoto pokroku vyvolalo třeba ve Vídni  takovou 

� Kousek historie pro oživení �

�����������������������������

– pokračován í  –

Obecní úřad v Církvici navázal spolupráci se společností Abivia spol. s r.o., 

aby pomohl svým občanům, 
kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nabídl pomocnou ruku při jejím řešení.

Využijte toho a kdykoliv se obraťte na starostu obce pana Volence, který Vám poradí, jak máte postupovat nebo přímo 

na zástupce fi rmy Abivia spol. s r.o. – tel. 604 631 799.

AKCE v CÍrkviciAKCE v CÍrkvici
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bouři,že císařský dvůr utekl do Innsbrucku. V Čechách k 
této nespokojenosti s plněním císařských slibů přibylo ještě 
rozjitření národnostních sporů s Němci žijícími zde od 13. 
století. Konfrontace s nimi, povzbuzována novináři, se zost-
řovala s blížícími se volbami do celoněmeckého Národního 
shromáždění ve Frankfurtu, ze kterých měla vzniknout vláda 
Velkoněmecké říše. Zatím šlo o spor mezi „pangermánskou“a 
„prorakouskou“stranou.Volby se konaly v květnu a Češi 
je bojkotovali. 24. května v Praze volili 3 občané a strach z 
vlny násilností nepřivedl k volbám ani Němce. Ovšem kromě 
pohraničí.Jak vidno,Češi se v krátké době trochu osmě-
lili a jako protiváhu Frankfurtu svolali na 2. června 1848 
Slovanský sjezd.Asi 350 účastníků v čele s Pavlem Josefem 
Šafaříkem, J. E. Purkyněm, Ĺudovítem Štúrem, Srbem Kara-
džičem, Rusem Bakuninem a dalšími asi deset dnů jednalo o 
významu Slovanů v rakouské říši a jejich vztahům k neslo-
vanským národům a vydali provolání Slovanů k národům 
Evropy. K praktické spolupráci však nedošlo. 12. června střel-
ba do průvodu Pražanů v Celetné ulici náhle sjezd ukončila.Na 
scénu totiž vstoupili vojáci. Radecký v Itálii, Jelačič v Uhrách 
a v Čechách český šlechtic z Tachova s německým jménem 
generál Alfred Windischgrätz. Ten považoval sjezd za snahu 
Čechů odtrhnout se od říše podobně jako Maďaři a začal 
jednat.V Praze se střílelo od 12. do 17. června. Události byly 
falešně interpretovány jako spiknutí Čechů proti Němcům. 
Deset tisíc generálových vojáků „bojovalo“ proti asi třem 
tisícům studentů a dělníků na barikádách včetně bombardo-
vání Prahy. Příslušníci českých národních gard,hrajících si 
v minulých měsících na vojáky,se pozamykalo ve sklepích.
Jejich velitel kníže Lobkovic byl zárukou spíše antirevoluč-
nosti spojené s pořádkovou službou okrášlenou kokardami a 
fanglemi. Čeští vzdělanci a liberální politici v čele s Palackým 
se od událostí distancovali.Píše se o desítkách obětí nepoko-
jů.Jednou z nich byl student -syn kováře Špinky z naší obce 
Církvice-Netřebi (podobnost se studentem Špínou z Jiráskova 
románu není čistě náhodná). Jinou obětí byla přímo manžel-
ka generála Windischgrätze,sestra budoucího rakouského 
ministerského předsedy Felixe Schwarzenberga. Je to těžké 
soudit události po 165-ti letech. Národ po staletí germanizace 
a církevního diktátu,emigrací tisíců opravdových Čechů prak-
ticky přestal existovat. Musíme ocenit hrdinství a obětavost 
těch jednotlivců,kteří ho dokázali probudit a možná být shoví-
vaví k těm „zpracovaným“ monarchistickou mašinérií.
A ještě jeden odstaveček- o našich předcích z novodvorské-
ho panství. Po březnových nepokojích ve Vídni dovolil císař 
zřizovat národní obrany k zachování veřejného pořádku 
a pokoje.A už v dubnu se v Nových Dvorech konala poradní 
schůze,na které byl hrabě Jindřich Chotek! zvolen vrchníkem 
národní stráže do které se přihlásilo přes 80 občanů. V květnu 
se volil setník (pan Nedvídek),důstojníci a desátníci. Z obecní-
ho důchodu byly zakoupeny zbraně, uniformy a paní kněžna 

věnovala prapor.Tato garda poprvé vystoupila 16. června,kdy 
na nádraží v Záboří přijeli čeští studenti z Vídně cestující do 
Prahy. Přednosta jim sdělil nemožnost další cesty, protože 
nádraží v Praze jsou obsazena armádou.Studenti se rozešli 
po okolních obcích a přinutili i Novodvorskou gardu,aby jim 
pomáhala verbovat lid k tažení na pomoc Praze. Jejich „propa-
ganda“ byla asi účinná,protože se mnozí ozbrojili asi jako za 
husitů a táhli na úřad panství. První byli ze Sv. Kateřiny a Sv. 
Mikuláše a žádali na výběrčím daní peníze na zbraně a cestu 
do Prahy.Ten se vymlouval,že není oprávněn k vydání peněz a 
tak nám pan řídící Josef Ledr zaznamenal zajímavou průpovíd-
ku kateřinského rychtáře Josefa Švejka (podobnost s hrdinou 
Jaroslava Haška také není čistě náhodná): “Jestli Oni nám ty 
peníze hned nedají,tak jich musíme hned zapíchnout,ačkoli 
nám to dost líto bude!“ Peníze samozřejmě byly vyplaceny. 
O půlnoci přitáhli obyvatelé ze Sv. Jakuba ,Církvice a Třebe-
šic vedouce s sebou purkrabího Dittla. Žádali také peníze na 
cestu do Prahy a svolení pana ředitele (tak byli vycvičeni), 
aby do Prahy mohli jet.Byli odbyti, že předchozí tlupy peníze 
sebraly a tak odešli. Hlízovští před verbíři utekli do polí, ani v 
Malíně se revolucionáři nenašli.Ráno se na náměstí v Nových 
Dvorech konal mítink studentů s občany a gardisty,nakládání 
zásob na cestu, loučení a pak cesta na zábořské nádraží kolem 
zámku,kde hudba zahrála vrchníku gardy „zastaveníčko“. Na 
nádraží přitáhly také gardy Chrudimského a Bydžovského 
kraje. Bylo dohodnuto, že nejprv průzkumníci ohledají trať, 
vrátí se a pak teprv všichni vyrazí. Mezi tím dorazil na náměstí 
ozbrojený zástup za Sv. Jakuba a Církvice dokonce s turec-
kou hudbou a zástupci Záboří, Lišic a Kobylnic, žádající také 
peníze na cestu. Ty jim ředitel vyplatil až po slibu, že vše brzy 
splatí. Vlak s povstalci dojel jen do Běchovic. Praha se vzdala 
už 17. června ráno a v Běchovicích čekali palatinští husaři, před 
kterými povstalci prchali do polí a v noci nastoupili zpáteční 
cestu. 14. července přijela do Nových Dvorů kriminální komi-
se a výsledkem její práce byly tresty pro Josefa Švejka, Jana 
Sýkoru, studenty Nedvídka a Podlipného (pro ty nejdříve tres-
ty smrti, později císařem zmírněné). Setník Nedvídek,nájemce 
mlýna,se raději s celou rodinou odstěhoval do Ameriky. To byl 
konec revoluce na Novodvorském panství.
Způsob likvidace pražského povstání byl generální zkouškou 
na nově zvolenou mocnářskou strategii. Žádné mazlení,prav-
da vítězí, nejlépe však mečem. Jediným ziskem revoluce 
byl patent o zrušení roboty ovšem za vyplacení. Na př. za 
zrušení roční roboty chalupnické 297 dní musel občan zapla-
tit vrchnosti 26 zl. 57 kr. Zrušeny byly také vrchnostenské 
úřady a bývalý poddaný se stal osobně svobodným,postave-
ným přímo pod c.k. úřady. I Nové Dvory se staly svobodným 
městem a okolní vsi svobodnými obcemi. Je na posouzení,-
co ta svoboda v c.k. byla platna zvlášť pod novým císařem. 
Ale to už by se do těchto novin asi nevešlo.

Karel Kácovský
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