
C Í R KV I C K É

NOVINY
číslo 3   •   ročník 10   •   říjen 2018   •   vychází čtvrtletně

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Kostel Sv. Vavřince Kostel Sv. Jakuba

dnes Vám chci napsat pár řádek o zcela 
něčem jiném, než obvykle píši. Nebude to 
o tom, co jsme udělali a ani o tom, co se 
plánuje do budoucna. To si koneckonců 
přečtete v předvolebních letácích kandi-
dujících stran. Začal bych asi tím, že naše 
obec se neustále rozvíjí a zvyšuje se také 
počet obyvatel. Ještě před pár lety jsme 
měli cca 1200 obyvatel a letošního roku 
se navýšil počet obyvatel na 1300. Co je 
ale podstatné, že se díky výstavbě bytů a 
rodinných domků, výrazně zvýšil počet 
mladých obyvatel naší obce. A proč mají 

v naší obci mladí lidé zájem bydlet? Máme 
zde pro ně MŠ s navýšenou kapacitou 
na 67 dětí, dále moderně vybavenou ZŠ 
s kvalitním učitelským sborem. Naší škol-
ku i školu nám opravdu mohou okolní 
obce, jak se lidově říká, závidět. Je zde 
velmi dobré sportovní zázemí např. so-
kolovna, sportoviště, fotbalové hřiště atd. 
Máme zde také několik sportovních spol-
ků jako je oddíl kopané, nohejbalu, vo-
lejbalu, míčových her a také individuální 
špičkové sportovce. Nesmím také opome-
nout sbory dobrovolných hasičů Církvice 

a Jakuba se zásahovou jednotkou. Za prací 
všech těchto dobrovolných spolků je tře-
ba vidět nespočet odpracovaných hodin 
členů, trenérů a vedoucích, kteří ve svém 
volném čase a zadarmo, ač si to mnohdy 
ani neuvědomujete, učí Vaše děti nejen 
sportu, soutěživosti, ale i kamarádství v 
kolektivu a tím je zároveň připravují i do 
života. Dále bych rád připomenul, že zde 
máme Kulturní dům, restaurace, motorest, 
vzácné kulturní památky, podnikatelské 
subjekty i služby drobných provozoven. A 
tak bych mohl ještě dlouze pokračovat a 
jmenovat další. Opravdu jsme obcí, která  
není zase tak malá a je na nás na všech a to 
bych chtěl zdůraznit, že jak se k ní budeme 
všichni chovat, tak se nám zde také bude 
žít. S nárůstem obyvatel pochopitelně při-
bývá i nárůst požadavků od vás, občanů 
obce. Ve většině případů se dohodneme a 
vše vyřešíme, jsou též požadavky, kterým 
nelze vyhovět, ale to jsou spíše výjimky, 
neboť jak jsem již řekl, tak skoro vše řešení 
má. Náš obecní úřad je každému otevřen 
a připraven vaše požadavky či připomínky 
vyřešit a realizovat. 

Vážení spoluobčané, na závěr mi do-
volte, abych vám popřál ještě pár pěkných 
podzimních dnů před nastávající zimou, 
pevné zdraví a spokojený život v naší obci.

Jiří Volenec, starosta

JEŠTĚ JEDNOU O CHODNÍKU JAKUB – NETŘEBA
Když jsme na jaře letošního roku začínali 
realizovat tuto stavbu, tak jsem nepředpo-
kládal, že ještě v září o ni budu psát jako 
o nedokončené. Vlastně o třech a nebo do-
konce o čtyřech stavbách, protože součástí 
chodníku byla výměna vodovodního řadu, 
vybudování nového veřejného osvětlení 
a dešťové kanalizace a samozřejmě stavba 
vlastního chodníku. Vcelku bez nějakých 
větších problémů proběhla výměna vo-
dovodního řadu a vybudování veřejného 
osvětlení. Tyto části jsou vlastně dokonče-
ny a už zbývá jen zkolaudování a udělat na 

veřejné osvětlení závěrečné vyhodnocení 
akce, protože jsme od Středočeského kraje 
obdrželi na tuto část dotaci z Fondu obno-
vy venkova ve výši 1,2 mil. Kč. Do druhé 
skupiny bych zařadil výstavbu dešťové ka-
nalizace. Tato část už zdaleka nebyla tak 
jednoduchá a především rozsah prací byl 
a ještě bude oproti projektu výrazně vyš-
ší, vyjádřeno v penězích o 1 mil. Kč. Bylo 
tomu tak ze dvou důvodů. Za prvé: projekt 
nepočítal s řešením odvodu dešťové vody 
z jednotlivých rodinných domů, protože 
stavební zákon určuje povinnost majite-

lům rodinných domů zajistit si likvidaci 
dešťové vody na vlastním pozemku. Tuto 
povinnost jsme nechtěli striktně vymáhat 
i vzhledem k tomu, že to tak bylo řešeno 
už před mnoha desítkami let a bylo to 
vnímáno jako vydržené právo. Na druhou 
stranu je škoda odvádět všechnu dešťovou 
vodu trubkou přímo do potoka. Zde chci 
konstatovat, že by nově zvolené zastupi-
telstvo obce mělo být výrazně nápomocno 
při pomoci občanům pro získání dotace 
z tzv. Programu „dešťovka“ a také při hle-
dání způsobu jak dešťovou vodu zadržet 
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SPOZ

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Emil Süsser, František Valenta, Jaroslav Jelínek, Anna Mirovská, Jaroslava Holubová, Stanislav Sova, Miroslav Sova, 
Marie Melichová, Jozef Němček a Jaroslav Halata.

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

26. října Den otevřených dveří s otevřenými 
hodinami v ZŠ Církvice 30. listopadu Adventní tvoření ve škole

26. října Stezka odvahy u kostela sv. Jakuba 8. prosince Rozsvěcení vánočního stromu

17. listopadu Lampiónový průvod

JAKUBSKÉ POSVÍCENÍ
v území (malé rybníčky nebo poldry) na což budou určitě růz-
né dotační tituly. Za druhé: poměrně velká část stávající dešťové 
kanalizace byla úplně propadlá, takže jsme museli asi 60 m kom-
pletně vyměnit. 

A nyní k té poslední části, která nám i mně osobně způsobuje 
nejvíce starostí a tou je vlastní chodník.

Začnu ale tím pozitivním a to je skutečnost, že jsme na vlast-
ní chodník získali dotaci ve výši 5,5 mil. Kč, což nebylo vůbec 
jednoduché. Jedním z důvodů proč jsme dotaci získali je to, že 
tento chodník je projektován i pro osoby zrakově postižené a musí 
splňovat i další závazné normy, které je nutné bezpodmínečně do-
držet i když se některým spoluobčanům zdají být nelogické a do-
konce zbytečné. Se stavbou nového chodníku jsem značně nespo-
kojen a slušně řečeno naštván především z hlediska postupu prací, 
ale i dalších věcí, které zde nechci dopodrobna rozvádět. I když 
jsme značně nespokojeni s prací zhotovitele, tak nejhorší řešení 
by bylo vypovězení smlouvy, protože by chodník zůstal nedokon-
čený a nastaly by tahanice možná i soudní. Přes veškeré úsilí si já, 

pan Skřivánek a starosta připadáme jako v boji s větrnými mlýny. 
Já osobně jsem vstoupil do přímého shánění subdodavatele, který 
by pomohl v dokončení celé stavby v termínu, kterým je konec 
října. Tento krok jsem učinil i když jsem si vědom nebezpečnosti 
takového jednání, protože se to může obrátit proti mně. Mluvím 
o tom proto, abych připomněl jak velké úsilí vynakládáme pro 
úspěšnou realizaci celé stavby. Situace se zhotovitelem musí být 
pro vedení obce poučením, že tato společnost v naší obci nezíská 
již žádnou zakázku.

A na závěr, aby celý článek nevyzněl příliš pesimisticky, chci 
vyjádřit přesvědčení o tom, že přes všechny problémy, které tuto 
stavbu provázejí bude úspěšně dokončena v termínu a výrazně 
přispěje ke zlepšení životních podmínek občanů naší obce, což je 
mé velké přání.

RSDr. Stanislav Vlk
místostarosta obce

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB V OBCI CÍRKVICE 
Volby do Zastupitelstva obce Církvice:  

• pátek  5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• sobota 6. října 2018 od  8:00 hodin do 14:00 hodin.

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB        
Ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Církvice – knihovna (ve dvoře za obecním úřadem) pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Církvici.
Ve volebním okrsku č.2 je volební místnost Jakub – sokolovna pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu v Jakubě.

Volby do Zastupitelstva obce Církvice: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a 
státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Tradiční Jakubské posvícení se konalo dne 25.8. 2018 
od 16h u kostela sv. Jakuba, kde byla pro děti připravena 
pěnová párty, zábava a dětská diskotéka za hudby p. Zykla. 
Večer hrál k tanci i poslechu Ruda a Šárka Viktorovi.

Každé posvícení bývá příležitostí k příjemnému společné-
mu setkávání obyvatel. Tak zase za rok na viděnou.

Po horkých prázdninách jsme se opět všechny sešly aby-
chom připravily MŠ na příchod nových dětí i jejich zkuše-
nějších kamarádů. 

3. září vše začalo odchodem dvanácti prvňáků s paní ředi-
telkou naší školky, která je předala do následné péče základ-
ní školy. Spolu s nimi šly další dvě děti, které nenavštěvovaly 
školku. Třídy naší mateřské školy byly naplněny do počtu 
26 dětí v oddělení Myšek a Koťátek, Broučků je 15. Ve všech 
třídách se paní učitelky snaží plně spolupracovat s rodiči, 

ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY
hlavně při nástupu nových dětí. Spolupráce je důležitá pro 
adaptaci dítěte, která je pro ně někdy i dost obtížná. Správ-
ným přístupem učitelek i rodičů tak probíhá vše bez příliš-
ného stresu na obou stranách. 

Důležité je osvojování všech návyků od samého začátku. 
Zatím vše toto probíhá bez obtížích, a pomalu začínáme s 
obvyklým průběhem režimu dne a v plnění činností, které 
zahrnuje.

Protože počasí nám stále přeje, využíváme pobytu na za-
hradě ke hrám i tělovýchovným chvilkám na průlezkách, 
skluzavkách a ostatním vybavení zahrady. 

Řadu divadelních představení, která každoročně probí-
hají, zahájí divadlo Koloběžka s tématickou pohádkou Co 
malí medvědi o podzimu nevědí. Divadelní představení ne-
jsou samozřejmě jedinou nabídkou, která je připravena na 
školní rok. Ale různé akce budou průběžně zařazovány dle 
časového plánu a budeme o nich v průběhu roku informo-
vat. Na práci s dětmi se velice těšíme, věříme, že bude plná 
radosti a úspěchů, a tak si budeme držet palce, aby byl tento 
školní rok stejně úspěšný, jako minulý.

Zuzana Zástěrová
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ZAHRADNÍ SLAVNOST 2018
Každoročním vyvrcholením školního roku je Zahradní 
slavnost. V závěru loňského školního roku připadla na pá-
tek 15. června od 16:30 hodin. Jelikož již téměř dva měsíce 
panovaly letní teploty, netrpělivě jsme sledovali předpověď 
počasí na náš velký den. Naše přání byla vyslyšena, neboť již 
od rána nás vítalo slunné počasí, které vydrželo po celý den. 

V dopoledních hodinách jsme dopilovávali detaily v jed-
notlivých představeních na generální zkoušce a úderem 
16:30 hodiny byla konečně celá akce zahájena. Program 
otevřeli roztomilí prvňáčkové pod vedením paní učitelky 
Michaely Holáčikové krásnou hranou a zpívanou pohád-
kou „O Koblížcích“. V pohádkách jsme zůstali i se druháky, 
kteří nacvičili pohádku s vtipnými scénkami „Jak si Honza 
vylhal princeznu“ s paní učitelkou Janou Závůrkovou a paní 
asistentkou Květou Mišákovou. Pokud máte rádi gumové 
medvídky, zaujalo Vás i představení žáčků ze třetí třídy pod 
vedením paní učitelky Jitky Kvízové, kteří proskočili papí-
rovým pytlíkem na podium a zatančili taneček gumových 
medvídků. Děti ze čtvrté třídy se proměnily v rockovou 
třídu a spolu s paní učitelkou Ludmilou Hruškovou a paní 
asistentkou Renatou Krupovou nám předvedly, jak může 
taková třída vypadat. Rocková muzikální scénka s originál-
ním textem, směřující k naší škole, rozproudila obecenstvo. 
Žáci páté třídy s paní učitelkou Šárkou Viktorovou nám 
prostřednictvím různých písní a scének ukázali, jak šel čas 
od dob, kdy nosili plenky, přes školní léta, až po dospívá-
ní. Školní program zakončilo loučení se žáky pátého roční-
ku, kteří tím ukončili své studium a působení na naší škole 
a v současné době již pokračují na jiných školách v okolí.

Představením dětí však večer nekončil, ba naopak. Ote-
vřely se prostory s tvořivými dílničkami, výrobou korálko-
vých, či dřevěných zvířátek, vonných sáčků s levandulí, ma-
lováním na obličej, zdobením kšiltovek nebo srdíčkových 
závěsů. Příjemnou součástí bylo drobné občerstvení formou 
teplých pokrmů, nápojů nebo sladkých a slaných dobrot, na 
jejichž přípravě se podíleli rodiče dětí. 

Večer velmi příjemně uběhl. Děkujeme všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a realizaci celé 
školní akce, spřáteleným dobrovolným hasičům z SDH 
Jakub za zapůjčení stanu a darování malinovky pro děti. 
Dětem a paním učitelkám patří také velký dík a pochvala 
za houževnatost, ochotu a nadšení celý program nacvičit 
a předvést. Všechny nás pak čekaly zasloužené příjemné 
chvíle v čase prázdnin a dovolených, které jsme si všichni 
užili.

Mgr. Jitka Kvízová

ŠKOLNÍ ZPRÁVY

V pondělí 3. 9. 2018 jsme slavnostně zahájili nový školní 
rok. První slovo dostaly tradičně naše děti, které se naučily 
pro své nové spolužáky básničky na uvítanou. 

Pak k dětem i rodičům promluvila paní ředitelka. Popřá-
la všem mnoho úspěchů a představila neznámé tváře školy 
a připomněla i ty známé. Poděkovala také celému pracovní-
mu kolektivu za úklid školy a její výzdobu. 

Jako vyučující výchov bude v letošním školním roce pra-
covat Jaroslava Uhlířová a Veronika Nevrlá. Ve školní druži-
ně budou pokračovat paní vychovatelky Jaroslava Uhlířová 
a Renata Krupová. Pedagogickou intervenci bude zajišťovat 
Bc. Michaela Holáčiková. Jako asistentky pedagoga budou 
působit Renata Krupová, Libuše Křížková, Květa Mišáková 
a Milena Skaláková. Třídními učiteli pro letošní školní rok 
budou Mgr. Šárka Viktorová, Mgr. Petr Pánek, Mgr. Jana 
Závůrková, Mgr. Jitka Kvízová a Mgr. Ludmila Hrušková. 
Paní Petra Grulichová bude i nadále pomáhat s úklidem 
a provozními záležitostmi školy a na výpomoc bude také 
docházet paní Eva Lancová. Ekonomkou školy bude, stejně 
jako v minulých letech, paní Dana Vraná.

Pak už patřila pozornost našim čtrnácti novým prvňáč-
kům, které přivedla paní ředitelka z mateřské školy. Pan sta-

ZAHÁJENÍ  NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
rosta předal dětem knihu a popřál jim šťastný start do nové 
životní etapy.

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 78 žáků, 
což je jen o dva méně, než je plná kapacita školy. Do škol-
ní družiny můžeme z kapacitních důvodů zapsat pouze 50 
dětí, ale ostatním se budeme snažit vyhovět formou nepra-
videlné docházky do školní družiny.

Naše škola nabízí řadu zájmových útvarů jako je kroužek 
ručních prací, šperkování a paličkování, kroužek anglické-
ho jazyka, fl étny, počítačů nebo nově kroužek zábavné vědy. 
Vedeme i Klub zábavné logiky a deskových her a Doučování 
žáků ohrožených školním neúspěchem. Letos budeme také 
realizovat odborně zaměřená setkávání s rodiči, která využi-
jeme k představení různých témat, týkajících se vzdělávání. 
Naše děti se podílí na chodu školy pravidelnými schůzkami 
školního parlamentu. O školním životě informují prostřed-
nictvím školního časopisu Církvičák.

Využíváme alternativní metody učení jako je matemati-
ka pana profesora Hejného a čtecí metoda splývavého čtení 
Sfumato. Také jsme prošli programem MiŠ (Minimalizace 
šikany). Z toho vychází práce s dětmi na vztahových pravi-
dlech, ranní diskuse v kruhu, zařazování psychosociálních 

her a technik do výuky, vyučování založené na skupinové 
práci a respektování ostatních.

Během celého školního roku probíhá několik celoškolních 
projektů, jako je například podzimní halloweenské tvoření 
nebo školní olympiáda. Některé třídy mají celoroční třídní 
projekty inspirované dětským tématem. Máme třeba první 
třídu plnou Šmoulů a Šmoulinek, které hlídá hodný Taťka 
Šmoula a pomáhá jim přelstít zlého Gargamela. Ve čtvrté 
třídě se řídí ctnostmi rytířů kulatého stolu a v pátém roční-
ku byly děti Moudrým kloboukem rozděleny do čtyř kolejí, 
ve kterých budou po celý rok sbírat ingredience a sestavo-

SDH CÍRKVICE 

Soptík
Této ligy mladých hasičů se zúčastňujeme s dětmi pravidel-
ně každý rok. Letošní ročník jsme začali v květnu v Kutné 
Hoře. Na Olympii překvapilo družstvo mladších „C“, které 
se z našich umístilo nejlépe s časem 23,93 s. Do dalších kol 
jsme ale pokračovali už jen se dvěma družstvy mladších. Ve 
Žlebech měli mladší děti dost vyrovnané výkony (9. a 10. 
místo), dorost skončil pátý. V Kácově, kam jezdíme kvůli 
vzdálenosti dost neradi, se vedlo družstvu „A“. Vydařený 
pokus s časem 23,46 jim zajistil 8. místo. Po prázdninách 
jsme se vydali do Močovic, kde se blýskl dorost. Krásný čas 
24,71 s je vynesl na 2. místo. Jako vždy vše rozhodlo posled-
ní kolo a to ve Vrdech. Zde jsme byli poprvé a musím říct, 
že se nám zde líbilo. Výsledky byly vyrovnané, dorost si opět 
vedl velice dobře.  

Celkově jsme se po pěti kolech umístili takto:
Mladší hasiči: A – 9. místo 
Mladší hasiči: B – 10. místo z osmnácti družstev
Dorost: velice pěkné, ale nepopulární bramborové
 medaile za 4. místo.

vat z nich kouzelné lektvary. To vše přispívá k tomu, aby se 
u nás děti cítily co nejlépe.

Na závěr mi dovolte malou pozvánku na některé ze škol-
ních akcí. Už nyní Vás můžeme pozvat na Otevřené vyučo-
vání a den otevřených dveří 26.10., Lampionový průvod 
17.11. nebo Adventní tvoření, které se bude konat v pátek 
30.11. Přeji nám všem úspěšný školní rok 2018/2019 a těším 
se s Vámi na shledanou.

Mgr. Ludmila Hrušková
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MÍČOVÉ HRY
Termín soustředění volejbalistů byl 
tentokrát určen na poslední srpno-
vý týden. V sobotu 25.8. jsme dostali 
od rodičů půjčených 18 dětí a vyrazili 
jsme opět do Zbraslavic. Během týdne 
zvládly děti 8 tréninkových jednotek 
volejbalu, 2 tréninky zaměřené na fy-
zičku a vyhodnocení zlepšení fyzičky, 
k tomu speciální lesní trénink a spous-
tu dalších her. Nechyběl pěší výlet, kte-
rý jsme pro toto soustředění připravi-
li. Vyrazili jsme do Švábinova, jedné 
z blízkých osad, kde jsme měli připra-
veno drobné občerstvení. Soustředění 
bylo zakončeno závěrečným turnajem 
podle kategorií-barev minivolejba-
lu, které budou tuto sezónu děti hrát. 
Podle reakcí děti si myslím, že jsme si 
to užili všichni, pár večerních slziček 
možná padlo, ale opravdu jen malinko. 
Nejmenší holčičky teď začaly chodit 
do 2. třídy a celý týden zvládly úplně 
úžasně. Pozvání jako každoročně do-
stala i strašidla, která nás navštívila 
na večerní bojovce. Překvapením pro 
vedoucí byla od dětí připravená hra 

TJ  CÍRKVICE
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– hledání pokladu, která se povedla 
a poklad byl nalezen. Realizační tým 
děkuje všem dětem, že byly hodné, 
byly disciplinované, snažily se a užily 
si to s námi. Dále děkuje Obci Círk-
vice za fi nanční podporu a dále všem, 
kdo nám pomohli zajistit odměny pro 
děti a Hance a Alešovi díky za medaile 
a vše ostatní. Děkujeme. Částečně jsme 
zafi nancovali i ubytování dětí z dotač-
ního programu Můj klub (MŠMT), 
kde jsme získali pro rok 2018 fi nanční 
prostředky pro TJ Církvice. 

Od 19.9. 2018 jsme opět zahájili tré-
ninky a připravujeme se na turnaje, 
které nás čekají. Dětem přejeme hodně 
sportovních úspěchů a rodičům děku-
jeme za podporu.

Mirka Malimánnková, Petr Uher 
a Lenka Haspeklová
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ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ JAKUB OD ZÁŘÍ 2018 SK CÍRKVICE

ČAS ODDÍL ZODPOVÍDÁ

Pondělí

14.30 – 16.00 STOLNÍ TENIS ml.žáci I. Petr Uher

16.00  – 18.00 STOLNÍ TENIS žáci II. Petr Uher

18.30 – 19.30 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ženy J. Uhlířová

19.30 – 21.00  FLORBAL Radek Fojtík

Úterý
16.30 – 20.00  STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

Středa

15.00  – 17.30 MÍČOVÉ HRY žáci M. Malimánková

17.30 – 19.00 VOLEJBAL – ženy M. Malimánková

19.00  – 21.00  VOLEJBAL – mix M. Jelínková

Čtvrtek

16.00  – 17.00  RODIČE A DĚTI J. Kvízová

17.00  – 18.30 STOLNÍ TENIS ml.žáci II. Petr Uher

18.45 –19.45 KONDIČNÍ CVIČENÍ ženy M. Pernikářová

Pátek

15.00  – 16.00  AEROBIC - děti Pernikářová

16.00  – 17.30 MLADÍ HASIČI M. Procházková

17.30 – 19.00  STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

19.00  – 21.00  VOLEJBAL – mix M. Jelínková

Sobota

10.00  – 12.00  PŘÍPRAVKA  SK únor – březen P. Čuchal

  9.00  – 13.00  STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

16.30 - 18.30 BADMINTON Jan Kučera

Neděle

  8.00  – 10.00  BADMINTON Jan Kučera

10.00  – 12.30 BADMINTON Hrušková

17.00  – 19.00  MÍČOVÉ HRY žáci M.Malimánková

Pondělí
Středa
Pátek

17.00  – 20.00 POSILOVNA
V. Šlapák
M. Uhlíř

PODZIMNÍ ROZPIS ZÁPASŮ

OKRESNÍ PŘEBOŘ

25.8. 2018 17:00 Malín Církvice 

1.9. 2018 17:00 Církvice Suchdol 

8.9. 2018 17:00 Kutná Hora B Církvice

15.9. 2018 16:30 Zbraslavice Církvice 

22.9. 2018 16:30 Církvice Malešov 

28.9. 2018 10:00 Tupadly Církvice 

6.10. 2018 16:00 Církvice Chotusice 

13.10. 2018 15:30 Uhl. Janovice B Církvice

20.10. 2018 15:30 Církvice Paběnice

28.10. 2018 14:30 Nové Dvory Církvice 

3.11. 2018 14:00 Církvice Sedlec 

11.11. 2018 10:15 Kaňk Církvice 

17.11. 2018 13:30 Církvice Křesetice 

STARŠÍ ŽÁCI PODZIM 2018

1.9. 2018 14:30 Církvice Záboří n. Lab.

9.9. 2018 10:30
Uhl. Janovice
Č.Pečky 

Církvice 

16.9. 2018 10:30 Tupadly Církvice 

22.9. 2018 14:00 Církvice Zbraslavice 

29.9. 2018 14:00
Chotusice
Nové Dvory

Církvice 

6.10. 2018 13:30 Církvice Bílé Podolí 

13.10. 2018 10:30 Církvice Močovice

20.10. 2018 13:00 Záboří n. Lab. Církvice

27.10. 2018 10:30 Církvice
Uhl. Janovice
Č.Pečky 

4.11. 2018 10:30 Močovice Církvice 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

2.9.

Tupadly K.Hora A Suchdol Zruč
Čáslav Vrdy Červ. Janovice K.Hora B
Chotusice Čáslav B Církvice Sázava
Potěhy Uhl. Janovice   

9.9.

Uhl.Jan. 13,00 Čáslav A Červ.Janovice Církvice
Zruč K.Hora A K.Hora B Potěhy 
Sázava Tupadly Vrdy Chotusice
Suchdol Čáslav B   

16.9.

K.Hora A Suchdol Potěhy Chotusice
Čáslav B Zruč Č.Janovice Sázava
Tupadly Čáslav A Uhl.Janovice K.Hora B
Církvice Vrdy   

23.9.

K.Hora B 13,00 Červ.Janovice Zruč Církvice
Sázava Čáslav A Čáslav B Vrdy
Suchdol Chotusice K.Hora A Uhl.Janovice
Potěhy Tupadly   

30.9.

Čáslav B 1.10. 17,00 Suchdol Sázava Chotusice
Zruč Čáslav Uhl.Janovice Tupadly
Červ.Janovice Potěhy K.Hora A Církvice
Vrdy K.Hora B   

7.10.

Suchdol 12,30 Tupadly Zruč Sázava 13,00
Potěhy Čáslav B Červ. Janovice Čáslav A
Vrdy Chotusice Uhl. Janovice Církvice
K.Hora A K.Hora B   

14.10.

Vrdy K. Hora B 13,00 Chotusice Potěhy
K.Hora A Červ. Janovice Suchdol Čáslav B
Uhl. Janovice Zruč Tupadly Církvice
Sázava Čáslav A   

20.10. Uhl. Janovice 12,00 Čáslav A Církvice Červ. Janovice

21.10.
Sázava K.Hora B Čáslav B Chotusice
Zruč Vrdy Tupadly Potěhy
K.Hora A Suchdol  
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S mladíky zhýralými, jichž společnost jsem mu výslov-
ně zapověděl, nejraději se scházel a po jejích příkladu po-
čal mne o peníze podváděti, tchoře dělati a vytěžené tak-
to peníze vynakládal na častování pivem a jídlem svých 
kamarádů. Čekával jsem naň, když jsem zvěděl, že v noci 
bez dovolení hýří v hospodě, čekávala naň sestra, hos-
podyně Mathilda, domlouval mu na návštěvu přišlý jeho 
švagr; nic platno. Již i celé fůry řípy zaprodával a obilí 
po centech odprodával, aby měl na útratu a peníze mu 
na šaty dané taktéž promarňoval. Hlavně zdržoval se v 
hospodě č.8 u nájemce jejího a řezníka Falge; tam se s 
ním spřátelil Antonín Hnilička z č.24/25, o němž jde řeč, 
že za ženou vlastníka hospody Růžičkovou chodí, ba i za 
hospodskou (v hospodě o musice sázel si k sobě každou 
po jedné straně), jeho bratr Vincenc Hnilička, zlopověst-
ný smilník, oba okradači svého otce a surovci, pak jejich 
bratranci atd. Chodívali také k Sv.Jakubu k sedláři, aby 
domácí nevěděli, kde je. Konečně musel jsem synovce 
Aloise vyhnati. To se zde kritizovalo leckdes po Církvi-
ci, jmenovitě v hospodě, u přijimačů tchořů a společníků 
Aloisových. Fara by to vydržela, říkali, a nadávali hrobaři 
a spolu dělníku farskému Zuzákovi, že o některých zpro-
nevěřeních něco na faře napověděl. Alois Růžička, vlast-
ník hospody č.8 chtěl také Aloise využitkovávati. Vždyť 
Alois měl jakousi známost se sestrou jeho ženy, Boženou 
Polákovou, dívčicí to sotva čtrnáctiletou, která chatrná na 
zdraví, slabá v učení, ničemná ku práci, tím pilnější byla v 
běhání k muzikám a vyhledávání známostí s mužskými. 
Alois se jí zalíbil, že s ní okázale tančil a hle podobalo se, 
jakoby rodiče známost tuto chtěli podporovat a dceru dě-
dičku polostatku č.47 u Sv.Jakuba Aloisi dáti. Švagr Alois 
Růžička dlužil se všelijaké věci ustavičně na faře, ale k 
oplácení se nikdy neměl. Jednou přiběhla malá neti Lud-
mila, že Alois zaměňuje naši pšenici za mokrou pšenici 

Růžičkovu. Šel jsem na sýpku a viděl, že pšenice Růžič-
kova je mokrá, stuchlá, mnohem lehčí nežli naše které již 
několik hektolitrů měli odstěhovaných u Růžičků, zarazil 
jsem tedy takovýto obchod a prohlásil, že pšenici již mně 
dodanou prodám zvlášť a diff erenci potom vyrovnáme. 
Později Růžička posílal se na faru pro peníze, které mu 
přiřknula komise z daru po farách sebraného a od p.bis-
kupa na pohořelé, chtěl více, ač je člověk zámožný, než se 
mu přisoudilo, a když jsem mu poslal protioučet vykazu-
jící větší sumu, nežli on měl za farou, byla zlost z toho a 
nenávist na faru. Hospodský Falge také se durdil, že jsem 
mu tak obětovného hosta, jakým byl synovec Alois, vy-
hnal, a nechtěl již na faře tele, jež kráva přimáčkla, ani 
koupiti, ani zabíti, aby faru pozlobil. Následek toho byl, 
že se špatné a nechutné jeho maso přestalo bráti a raději 
se proň posílalo do N.Dvorů, kde bylo mnohem lepší a 
stejně drahé. Tu teprv bylo zle. Falge před kostelníkem již 
vyhrožoval, že svému hochovi hubu roztrhne, kdyby ho 
uviděl, že knězi ruku políbil a podobně. 

 Na květnou neděli byla krásná taková společnost u 
Falge pohromadě, která mezi jinými faře nemilými věc-
mi i to přála, aby se faráři průvod o Vzkříšení pokazil. 
Průvod se nepokazil, ale bezbožníci uvázli sami ve své 
nešlechetnosti. V pondělí velikonoční byla dle obyčeje u 
Falge taneční zábava. Že ten den je církevní norma, dáv-
no se již nešetří. K musice také přišla Marie Bohůňková, 
děvečka sloužívší prvé u Fialové u Sv.Jakuba č.5, kde jí 
bratr Fialové Barbory, Václav Hnilička, který svůj statek 
č.6 promarnil a teď u Fialové vdovy, velmi zadlužené po 
muži rovněž marnotratníku, je hospodářským, prý činí-
val nemravné nástrahy. Děvečka službu opustila a přišla 
si pro doplatek služného, načež odebrala se do hospody. 
Tančila tam a pak v pokojíku u okna sedíc na lavici po-
spávala. Odtamtud ve čtyři hod. ráno vytáhli ji na vybíd-

nutí některých Hniličků někteří hoši, darmo ona utíkala 
se o pomoc k Václ.Hniličkovi, jehož znala; ten právě nej-
nemravněji s ní zacházel a příčinou byl, že ona obnažená 
byla na odiv veškeré z hospody vyběhlé chase. Ubránit 
se surovcům nemohla a žádný se jí nezastal, ač křičela. 
Vedli ji pak k Sv.Jakubu. Večer na to jakýs potulný, ale 
jinak zachovalý člověk tesař Hazuka hledal v Církvici v 
podnapilém stavu nocleh, jmenovitě v č.46 v hospodě, 
ale neobdržel, zvláště proto, že byl opilý. Šel tedy k č.25, 
aby tam blíž stavení v zahradě přeležel, ale když začalo 
pršet, přešel asi v ½11 hod v noci ke stodole č.25 za okap. 
Psi jej ucitili a synové Hniličkovi Vincenc, Antonin, Alois 
přiběhli k němu. Že s ním dobře nezacházeli, dá se dle 
jejich povahy souditi. Ztlučeného a pomocí přivolaného 
obecního strážníka, který ale nikdy ničeho nestřeží ani 
neponocuje, svázaného, dovedli do komůrky do pastouš-
ky, kde přebývá policajt. Ráno přišel Vincenc Hnilička 
nařizuje, aby tu „zmiji pustili ven“ Ale Hazuka nemohl 
kráčeti. Nechali ho tedy tu bez jídla a beze vší obsluhy, 
až zpozorovavší to Martínková blízko bydlící vestářka, 
Hazuku jídlem opatřila. Takto posilněn 2hý nebo 3tí den 
vydal se Hazuka na cestu k Hoře. Na cestě však slabostí 
padnul a cestář uviděv ho, doběhl pro policajty do K.Ho-
ry, kteří jej do nemocnice donesli. 

 Teď nastalo vyšetřování. V sobotu po Vzkříšení, jemuž 
zkažení přáli, přišli četníci do Církvice a bratry Hnilič-
ky zatknuli: Vincence v hospodě na Vosrkáči, zprvu se 
zpouzejícího ale brzo zkrotlého, Antonína, který se prvé 
běžel zeptat p.starosty, může-li to býti, aby jej zatkli (tak 
si již přivykli domnění, že všelijaká násilnost a nemrav-
nost jim projíti musí) u sestry Vlkové a Aloise, který z 
nich byl nejméně vinen anebo v těchto věcích skoro zcela 
nevinen, doma. Nevezli je však hned z obce, ale teprve 
na silnici hnali je obyčejným způsobem. V Kutné Hoře 
ve vyšetřování podrželi je plné 3 týdny v nejpřísnějším 
oddělení od sebe. 

 Veleb. p. Stanisl. Červ, kaplan zdejší, v hospodě č.46 
ve společnosti rolníků, mezi nimiž byli bratr zatknutých 
Václav Hnilička č.9 a švagr Vlk č.69. vyjádřil svou nevoli 
nad jejich skutky s podotknutím, že jim to patří. Teď byla 
bouře proti faře, proti kaplanu, ale i proti faráři. Mám za 
to, že postní kázání ještě před zpáchanými skutky těmi 
Hniličky bylo popudilo. Kázal jsem o socialismu, komu-
nismu, jeho příčinách atd a mezi jiným uvedl takový ob-
rázek, jaký se hodil na Antonína Hniličku a bratry jeho, 
jenžto pořád v hospodě sedí, práce si nehledí, otce okrá-
dá a z dlouhé chvíle na špatné věci, smilstvo, cizoložství 
mysliti pobúdán bývá. Proto také Antonín, jenž na výzvě-
dy do kostela chodil, durdil se tolik proti mně v hospodě; 
proto povídáno od Hniličků před kostelníkem, že se ode 
mne oddati nedají, Vincenc opakoval starou svou hrdin-
skou vyhrůžku, že před oddavkami k zpovědi nepůjde, 

načež mu kostelník odvětil, že toho nebude míti potřebu, 
poněvadž si ho žádná nevezme. K tomu začali lidé poví-
dati, že to asi fara byla, odkudž vyšlo udání té hanebnosti 
s děvečkou, ba že do novin, kde to bylo obojí, o zbití o ne-
mravnosti, obšírně vypravováno, nemohl to jiný zaslati, 
nežli zase z fary. Pan Vlk s Vlčicí zuřili, ani na biřmování 
že děti nepošlou, hrozili, ale děti vlastně pak ani poslati 
nemohli, neboť na dift eritis se jim rozstonaly, 3 jim ze-
mřely, mezi nimi jedna k biřmování schopná školačka, 
chlapce z obavy před nákazou poslali pryč k přátelům, 
posléze pak ale nejstaršího chlapce předce k biřmování 
v poslední již čas vypravili. Jinde dift eritis před biřmová-
ním se neobjevila.  

 Když ve vyšetřování doma se nacházející Václav Hni-
lička od Sv. Jakuba, bratranec Církvických v hospodě u 
Falgů znovu před kostelníkem faře nadával (je odpadlík 
od víry, kvůli ženě helvetce a aby spíše dostal něco od 
Procházky Josefa, jejího příbuzného, u Sv.Jakuba č.27, 
avšak nedostal ničeho) a kostelník aby nebyl bit, odejíti 
musel, zapověděl jsem mu tam více chodit.  

 Vlkovi zatím trochu se umoudřili. Do kostela zase cho-
dili, ano Vlková i na mši sv. dávala, ale přece mezi lidem 
přitom setrvávala, že vel. p. Červ onu věc s děvečkou udal.  

 Václav Hnilička od Sv. Jakuba odsouzen byl pro ha-
nebnost s děvečkou (k násilnému smilstvu prý nedošlo) 
na 3 neděle do kriminalu, Jan Ronovský od Sv. Jakuba na 
2 neděle.  

 V rozechvění nad tím chtěl si Václav Hnilička uděla-
ti veselé posvícení. V sobotu před Sv. Jakub. posvícením 
1889 tedy upomínal mne, abych zaplatil od půjčení se-
cího stroje (na jaře 1888) 112 zl. s podotknutím, že by 
nechtěli ničeho, ale když se „p. Červa“ tak o něj postaral, 
že je nucen. Já odepsal sestře Fialové Barboře, jíž stroj pa-
třil, že od něho 1888 ničeho nechtěla, že se z vděčnosti za 
to pokračovalo v modlení za jejího manžela asi 1¾ roku 
zdarma, ale že jí zaplatím, ale ne z jakéhosi trestu jejímu 
bratrovi. Na to brzo 2hé psaní od Hniličky, že sestra o 
jeho psaní věděla, že nepamatuje se, že by zdarma stroj 
půjčila a že sám státní zástupce o udání vp. Červa mluvil. 
Na to šel vp. Červ k státnímu návladníkovi se přeptat a 
vrátil se s ujištěním, že sám Hniličkovi vyvrátí toto pode-
zřívání, až se tam dostaví. Po tom psal jsem p.starostovi 
Ant. Formánkovi (bratrancovi V. Hniličky) aby Hniličku 
napomenul a přiložil list pro Fialovou, že jen jí a na faře 
peníze, ne však 112 zl, ale mnohem méně, dle toho, jak se 
od stroje platí, odevzdám, když je nechtěla doma na jaře 
1888, an jsem k ní zaplatit poslal, k tomu však že se ne-
propůjčím, abych jaksi z trestu platil Hniličkovi, a ten pak 
u veselé společnosti se vyhloubati mohl, jak faru napálil.  

 Otec Václav Hnilička pocházel od Sv. Jakuba č.6. ze 
smíšeného manželství a přiženil se do Církvice č.25, 
10.ún.1839. do statku, který patřil bezdětným Václ.Rů-

PRO MILOVNÍKY HISTORIE 

Z KRONIKY CÍRKVICKÉ FARY

Zajímavý zápis o poměrech v obci od tehdejšího faráře P.Františka Preclíka. Pro úsporu místa uvádím jen kopii začátku zápisu 
a dále jen nezkrácený a neupravený opis. Pozoruhodná je charakteristika přítelkyně jeho synovce (myslím, že by se hodila i na 
značný počet dnešních děvčat.)
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Vážení spoluobčané, protože pravidelně navštěvuji za-
sedání zastupitelstva obce a pracuji na obecním úřadě, 
občas si připadám jako ve špatném snu. Dost často se mi 
stává, že mě oslovují lidé z okolních vesnic a kvitují to, 
že se u nás stále něco buduje. Bohužel, některým našim 
spoluobčanům se ale vedení naší obce nezavděčí. Buď se 
nic nedělá, a nebo se zase dělá. O každé akci se vždy píše 
v novinách. Ať už je to její plánování, příprava a pak sa-
motná realizace. Za celou dobu příprav a bohužel ani v 
průběhu započetí stavby, se nepřijde na úřad informovat 
o akci skoro nikdo. Nedovedete si představit, co se děje 
v momentě, když se začne s pracemi před konkrétními 
domy. Všechno je špatně. Připadá mi to, jako když lidé 
čekají na to, až se něco udělá v jejich očích špatně a hurá, 
jdeme si stěžovat. A nyní to bude tak, jak to chceme my. 
Nejlépe hotové přes noc, abychom si náhodou neuma-
zali boty, nemuseli náhodou přiložit ruku k dílu a nebo 
nedej bůh, museli si parkovat auto 100 metů od domu, 
protože nám bude omezeno parkování doma a nebo před 
domem. Zkrátka, vedení obce musí všechno, ale občané 
nemusejí nic. A přitom každý normální člověk, který se 
zajímá o to, co se bude dít, přijde včas na úřad a celou 
situaci slušně probere buď se starostou, místostarostou a 
nebo s kompetentní osobou. Řekne si svůj názor a dá se 
říct, že skoro pokaždé se dohodnou na určitém řešení. 
Každý, kdo doma něco buduje a zkrášluje, ví, že skoro nic 

žičkovi a Anně rodem Volencové. Tito odevzdali statek 
Hniličkovi a sestře Anny Růžičkové, Barboře Volencové 
provdané za Václ. Hniličku. Tato byla hned od počátku 
povahy jaksi melancholické, časem však zkypěla jí žluč k 
prudkým výstupům. Muže podezřívala z nevěrnosti, ač 
na tom ničeho pravdivého nebylo; co potřebovala, nežá-
dala od muže trochu k vydávání skoupého, ale brala si 
potajmu, „dělala tchoře“. V. Hnilička rád si poseděl při 
sklenici piva, hospodařil však dobře a vážen byl pro svou 
rozšafnost v obci a okrese. Po mnohá léta byl starostou 
obce. Žena děti neučila vážnosti k otci, ale před nimi mu 
nadávala a s nimi tchoře dělala zároveň. Otec nedával do-
sti, čeho třeba bylo na šatstvo, na útratu i v tom však mat-
ka byla zase tuze štědrá. Zkrátka u Hniličků vyvinulo se 
zvláštní hospodářství, pořáde horší, že každý hospodařil 

pro sebe, bral z ourody, kde jak mohl, a nic nepomohlo 
sýpku zavírati; opatřili si synové 2hé klíče a brali i nási-
lím. Otci nadávali synové ba i dcery ošklivě. Kde nebyla 
autorita otcova, také nebyla vážnost k zákonům; hned 
každému pro neopatrné slovo natlouci, smilství a cizo-
ložství páchati, náboženství se rouhati bylo na denním 
pořádku i zvláště v tom všem vynikal Vincenc Hnilička. 
- Jemu oddělil otec polovičku statku (přikoupil ke statku 
asi 2/3 chalupy č.24), stavbou se zadlužil, ale Vincenc o 
ženění nedbal a pak již jej, ani Antonína trefná a bohatší 
holka žádná nechtěla. Alois zdá se mírnější, ač bratrům 
lenochům se také podobá. Co z nich bude? Co ze statků?  

 Zpracoval Zdeněk Stehlík, Nové Dvory 2016

se neobejde bez komplikací. Tu se vyvrbí to, tu zase ono. 
Za vším je spousty práce a obětování. 
Díky bohu je v naší obci většina lidiček, kteří mají zájem 
na tom, aby naše obec byla hezká a aby se nám zde líbilo. 
A proto jim není za těžko, vzít nějaké to pracovní náčiní 
a zamést si a třeba ne jenom před svým domem, posekat 
škarpu, poklidit sníh z chodníku. Zkrátka mít před svým 
domem čisto. Všech takovýchto lidí si vážím a děkuji jim 
za to. 

Marie Procházková


