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Veselé Vánoce
a šťastný nový rok Vám přeje Obecní úřad
INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Dnes bych začal dokončenými stavebními akcemi a také
o tom, co bychom chtěli realizovat v příštím roce 2014.
n Dokončili jsme a zkolaudovány byly dvě místní komunikace
„Na Řehačce“ v Jakubě a „Do
Luk“ v Církvici.
Opravy
provedla
ﬁrma
Silnice Čáslav Holding a.s.
Náklady na opravu byly ve
výši 2,5 mil. korun a ﬁnancování těchto komunikací bylo
z rozpočtu obce.
n Dále jsme obdrželi dotaci z
Ministerstva dopravy na opravu
mostu přes Klejnarku v Jakubě,
který byl v havarijním stavu.
Most je v majetku obce, byl
vybudován v roce 1929 a sloužil hlavně jako přístup na pole za
Klejnarkou. Ti starší z Vás jistě
pamatují cestu za mostem, která
vedla směrem ke státní silnici a
dále pak až do Kutné Hory. Panu
Skřivánkovi, který celou opravu dozoroval, se podařilo získat
fotograﬁi z výstavby mostu a tak
ji k tomuto článku přikládáme.
n Nyní k plánovaným akcím
na rok 2014. Prioritou pro příští
rok je vybudování nového kanalizačního řádu a to z Netřebi do
podtlakové stanice. Napojeny
zde budou rodinné domy od
Motorestu Vosrkráč směrem
na Čáslav a nová výstavba čtyřdomků v lokalitě „Za
Netřebským Špejcharem“. Tím

se podstatně zlepší funkčnost
podtlakové kanalizace v této
části obce. V těchto dnech byla
podána žádost o dotaci a přidělování ﬁnančních prostředků bude
v březnu 2014.
Dále máme naplánovanou II.
etapu sportovišť, v které je
počítáno s příjezdovou komunikací s parkovištěm, tréninkové
hřiště na kopanou s umělou
trávou III. generace, chodníky
ve sportovišti, osvětlení a oplocení celého sportovního areálu.
Touto etapou by mělo být celé
sportoviště dokončené. Zbývá
pak ještě III. etapa a tou je sociální zázemí sportovců (nové
kabiny), ale též fotbalistů, kteří
toto nové zařízení budou taktéž
využívat.
Máme podanou žádost o dotaci na rekonstrukci chodníku v
Jakubě, podél silnice směrem z
obce na Nové Dvory od „Příhodů“ až k „Řehačce“. Tato dotace
bude přidělována v březnu 2014.
Církvičtí hasiči přišli s prosbou o opravu hasičárny a proto
také podávám žádost o dotaci.
Oprava by měla stát asi 300tis. a
podílet se bude ﬁnančně i obec.
Fotbalový oddíl by rád vybudoval na svém hřišti zavlažovací
systém trávníku, který také není
levná záležitost a potřebná
částka je zhruba stejná jako u
hasičů. A poslední žádost, kterou
budeme podávat je dovybavení
místní knihovny, kde se částka
pohybuje okolo 50-ti tisíc korun.

Jak jste si právě přečetli, tak
naplánováno toho máme hodně.
Jestli se vše podaří realizovat v
plné míře, budeme vědět na jaře,
kdy se většina dotací přiděluje.
Nyní bych k Vám měl jedno
upozornění. Jde o parkování
na místních komunikacích
právě nyní v zimním období.
Důrazně žádáme o omezení parkování z důvodu
údržby místních komunikací
a to prohrnování a odklíze-

ní sněhu. Místní komunikace
jsou úzké a traktor s pluhem se
do některých částí nedostane
a to právě díky neukázněným
řidičům, kteří jen z pohodlnosti
neparkují na svém pozemku.
n Na závěr mi Vážení spoluobčané dovolte, abych využil této
příležitosti a popřál Vám klidné
a spokojené vánoční svátky a do
Nového roku 2014 mnoho štěstí,
zdraví a pracovních úspěchů.
Jiří Volenec, starosta obce
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Půjčky z Fondu bydlení

Zastupitelstvo obce schválilo poskytování půjček z fondu
bydlení na rok 2014. Žádosti o poskytnutí půjčky je možné
podávat od ledna do února a v březnu proběhne výběrové řízení. Více informací se dozvíte na obecním úřadě.

t

Svoz komunálního odpadu
– P O P L AT K Y 2 0 1 4

Obecní úřad oznamuje, že poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy na rok 2014 si mohou občané zaplatit v pokladně
OÚ v termínu od 13. – 24.1.2014 nebo převodem na číslo účtu:
3924161/0100 (variabilní symbol:rodné číslo). Výše poplatků se nemění: svoz komunálního odpadu 500,-Kč osoba/rok,
poplatek za psa 100,-Kč, za každého dalšího 150,-Kč a důchodci 50,-Kč/ks.

t

Upozornění – sběrný dvůr

Oznamujeme občanům, že ve sběrném dvoře za obecním
úřadem bude v zimním období omezen provoz. V prosinci
bude naposledy otevřeno 21.12.2013, v lednu bude sběrný
dvůr uzavřen, v únoru bude otevřen každou lichou sobotu
počínaje 2.2.2014 a od března bude otevřen každou sobotu
od 8 -11 hodin.

t

Tvoření v naší obci

Po prázdninách jsme se opět sešli při podzimní tvořivé dílničce. Tématem podzimního
tvoření bylo tentokrát šperkování a malování
lucerniček. Děti i maminky vytvořili nádherné šperky nejen na slavnostní příležitost, ale i
na běžné nošení. Lucerničky byly také krás-

t

Rozsvícení vánočního stromku

Ač se to mnohým zdá neuvěřitelné, rok opět utekl jako voda a Vánoce již klepou na dveře. Proto se 30. listopadu rozzářil na církvické
návsi vánoční smrček. Jeho rozsvěcení se stalo v naší obci tradicí a
občané si ji spojují nejenom se svařáčkem a perníčky, ale hlavně s
vystoupením našeho ochotnického spolku. Pro letošní rok si pro nás
divadelníci připravili poučnou, humorně laděnou scénku o tom, že
v naší vlasti obdarovává děti o Vánocích Ježíšek a ne stále více se
komerčně vtírající Santa Klaus. Jako vždy se jim představení podařilo a všem přítomným se dle ohlasu líbilo. Po shlédnutí kulturního
příspěvku následovalo slavnostní rozsvícení stromu, u kterého nám
místní hudebníci zahráli několik vánočních koled. Myslím si, že
se toto odpoledne vyvedlo a přispělo k navození té pravé vánoční
atmosféry. Proto děkuji všem, kteří se na jeho přípravě podíleli a
také všem, kteří se přišli společně pobavit.
Marie Procházková

né. Všem se dílo moc zdařilo, o to více nás
těší Váš zájem o tvoření. Už přemýšlíme, co
budeme vyrábět v příštím roce. Ráda bych
Vás touto cestou požádala, napište nám své
podněty , náměty, názory, co tvořit a vyrábět (tvorenicirkvice@seznam.cz) chceme
vyhovět všem. Také bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomáhají, poskytují

Nebuďme lhostejní ke svému okolí
Z důvodu výskytu nelegálních
skládek v katastru naší obce, bylo
nutno vyčlenit z rozpočtu ﬁnanční částku a přistoupit na jejich
likvidaci. Upozorňujeme všechny neukázněné občany, že se
vystavují riziku udělení pokuty
až do výše 20 000,- Kč. Přestupku proti veřejnému pořádku (§
47 zákona č. 200/1990 Sb.) se
dopouští každý, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá

Oznámení o ceně vodného a stočného

Na základě jednání se zástupcem ﬁrmy Stavokomplet oznamujeme, že cena stočného nebude zvýšena díky snížení energií a cena
vodného zůstane taktéž ve stejné výši jako v letošním roce a to
především díky využívání vlastních zdrojů vody ze studní, na
které jsme napojeni, neboť spotřeba energií v porovnání s kanalizací, je zde podstatně nižší.

odpady nebo odpadky mimo
vyhrazená místa.
Obec se stará o to, aby občané
mohli třídit odpad, objednává
kontejner na nebezpečný odpad
a umožňuje odkládání sutě,
biologického a velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře,

prostory a vytvářejí tím zázemí. Bez jejich
náklonosti a vstřícnosti by nebylo možné
tyto akce uskutečnit. Děkujeme. Na závěr,
přejeme všem příjemné prožití vánočních
svátků, bohatého Ježíška a příští rok šikulky a šikulové těšíme se na shledanou v roce
2014 na tvořivé dílničce a při dalších kulturních akcích.
kulturní komise

kde může každý občan obce
nepotřebné věci odložit. Apeluji
na vás, na všechny, všímejte si,
co se kolem vás děje a nebojte se
včas informovat OÚ nebo vyfotit pachatele při činu. Odstranění
černých skládek na náklady obce
se dotkne nás všech. Myslím, že
si zasloužíme udržovat naši obec

v čistotě a neznepříjemňovat
si prostředí, ve kterém žijeme.
Naučme i naše děti úctě k přírodě, nejlépe vlastním příkladem.
Děkuji každému, kdo přiloží
ruku k dílu při údržbě, zkrášlování a zvelebování naší obce.
Vždyť ta je naší společnou vizitkou. Jiří Volenec, starosta obce

Adventní koncert
Cantica
V neděli 15.12.2013 jsme
se mohli na chvíli povznést
nad vše pozemské a vymanit z každodenního shonu. Při
poslechu barokních melodií,
přednesených sborem Cantica a
s doprovodem instrumentálního
souboru Cuthna Antiqua přecházelo po těle až mrazení nad
krásnou hudbou v magickém
prostředí jakubského kostela. Díky OÚ, který tuto akci
připravil, jsme prožili nádherný
adventní podvečer a budeme se
zase těšit na příští. L.Kvízová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu dne 30. 11. 2013 se konalo v zasedací místnosti obecního Petrusová a Adriana Horáková a Barbora Baťová. Pan starosúřadu přivítání nově narozených občánků v naší obci. Mezi naše ta všem popřál hodně zdraví a radosti z dětí a rodičům předal malý
občánky byli přivítáni Věra Volencová, Viktorie Kutílková, Elena dárek. O kulturní program se tradičně postaraly děti ze ZŠ.

ŠKOLNÍ ZPRÁVY

F

SPOZ

V uplynulém čtvrt roce poblahopřály
zástupkyně SPOZ těmto jubilantům,
kteří oslavili svá krásná životní jubilea:
paní Prchalová Marie, paní Hodasová Vlasta, pan Lacina Zdeněk, paní
Fejková Jitka, paní Pavlíková Vlasta.

Jako každoročně, tak i letos připravily paní učitelky pro žáky mnoho zajímavých, zábavných
i poučných akcí. Výuku se snaží doplnit kulturou. V září zhlédli žáčci 1. a 2. ročníku v MŠ
divadýlko o slušném chování, v listopadu se zase přišly děti z MŠ podívat na pohádku O čertově nevěstě k nám. Zpestřením byl koncert Hudba 100 krát jinak. K výuce patřily programy k
dopravní výchově, planetárium, beseda o komunikaci a řešení konﬂiktů ve škole i podzimní
tvoření.Největší ohlas z toho sklidilo mobilní planetárium. Už jen samotný vstup do ohromného stanu, který zabral skoro celou místnost auly, byl pro děti velkým zážitkem. Dětí zde po
skupinách zhlédly krátké výukové projekce, přizpůsobené jejich věku. Nad hlavami se jim
promítl vesmír a úkazy, které v něm probíhají. Děti si nadšeně své zážitky sdělovaly celý
den. Další vydařenou akcí byl podzimní lampionový průvod.I přes částečnou nepřízeň počasí
jsme se sešli v hojném počtu u kostela v Jakubě a společně se vydali ke škole. Tady byla krátká
zastávka na občerstvení a dál jsme pokračovali na hřiště. Zde se objevil nečekaný problém.
Tradiční balón přání měl jednu bočnici rozlepenou. S nasazením všech sil se to podařilo T.
Hruškovi napravit a pak jsme všichni napjatě čekali, zda tuto operaci balón zvládne. Ani jsme
nedýchali, když se začal plnit teplým vzduchem a po chvíli stoupat do výšky. Každý si v duchu
říkal své přání, které by se po těchto útrapách mohlo splnit. Přesto však nejvydařenější akcí
zůstává Adventní tvoření. Probíhalo už druhým rokem v přízemí školy za velkého zájmu veřejnosti. Na několika stanovištích si přítomní mohli sami vytvořit výrobek s vánoční tématikou.
Vznikaly krásné přírodní vazby, svícny, ozdobné svíce, podle vlastní fantazie, korálkové ozdoby nebo náramky, andělky a krabičky z papíru. Někdo vyráběl v tvořivých dílničkách, někdo
navštívil výstavu a někdo stihl obojí. Děti si pohrály, zadováděly, zasoutěžily i zatancovaly a
ještě dostaly sladkou odměnu. Kdo byl unaven, mohl posedět s cukrovím a svařeným vínem
nebo kávou. Vládla tu zkrátka příjemná předvánoční nálada. Ještě jednou děkujeme všem, kteří
nám s přípravou tohoto úžasného podvečera pomohli. Děkujeme také za poskytnutý materiál
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na výrobu, ozdobu, za cukroví a za sponzorské dary – sladké odměny dětem.
Do Vánoc nás ještě čekají lekce plavání a vánoční besídka. Letošní
dlouhé vánoční prázdniny zakončíme tradiční tříkrálovou koledou.
Prosíme naše občany, aby si koledníky vyslechli a případně odměnili za jejich úsilí. Pak už začne opravdový pracovní nový rok.
Přejeme v něm všem hodně zdraví, štěstí, pohody, úspěchů a spokojenosti. Nejbližší připravované akce – návštěva předškoláků v ZŠ,
pololetní vysvědčení a zápis dětí do 1. ročníku šk. roku 2014/15,
který se uskuteční ve čtvrtek 30.1.2014. L. Kvízová, I. Krulišová

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘINKY
Podzimní období v MŠ
Podzimní čas je pravidelně tematicky zaměřen na poznávání,
pojmenování a rozlišování všeho, co děti mohou pozorovat ve
svém okolí, v přírodě. Dle témat. bloků se jim snažíme formou
her předávat poznatky z přírody (znaky podzimu, druhy ovoce
- zeleniny, stromy a plody, ptáci, lesní zvířata ...), ale např. i
prevence a ochrany zdraví.
Pro rodiče a děti se v říjnu a v listopadu konaly Tvořivé
dílny. Ve II. třídě se tvořilo z brambor a přírod. materiálu,
účast rodičů byla hojná. V I.třídě se vyráběly obrázky, pomocí
tiskátek z mrkve a cibule, rodičů však přišlo velmi málo. Závěrečné posezení u kávy a čaje s pohoštěním, které připravují
samy děti s uč., je nejen odměnou za společnou práci, ale i
formou vzájemného poznávání a sbližování.
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Mikulášská nadílka je další pravidelnou akcí, které se v
převlecích účastní tatínkové a dědečkové dětí. Děkujeme jim.
Obavy některých maminek mladších dětí jsme letos vyřešili tak,
že do třídy přišel pouze Mikuláš a rozdal dárky. Když jsem na
závěr navrhla, že bychom si mohli prohlédnout i čerta, protože je
legrační, děti souhlasily ( pouze jedna holčička raději zavřela oči
). Ke starším dětem zamířil Mikuláš s čertem společně. Děti je
přivítaly v čertích čelenkách, některé slibovaly nápravu v dodržování pravidel v MŠ, poděkovaly i za obdarování uhlím. Naším
cílem je přiblížit dětem tuto tradici, ne děti vystrašit.

„Svišti na cvičišti opět v akci“
Cvičení rodičů s dětmi má za sebou další půlrok a musím
říci, že úspěšný :o). Přibyly nám nějaké nové dušičky a všichni jsme se naučili další nové pohybové říkanky a hry. Každý
si najde nějakou část cvičení, kterou si více užije – honičky
(tradiční i netradiční), cvičení s padákem, míčem, kužely, obručemi, lavičkou nebo skákání na trampolíně. A když nám něco
nejde? Od toho tu jsou přeci rodiče, kteří nám rádi pomohou,
abychom to zvládli. Cvičili jsme dokonce i v den, kdy chodili
Mikuláš, čert a anděl :o). Na cvičení k nám sice nedorazili, ale
všechny hry byly na ně zaměřené a dokonce byla na konci i
drobná nadílka v podobě sladkosti,obrázku a samolepek. Blíží
se nejkrásnější svátky v roce, proto bych ráda všem popřála
klid, pohodu, zdraví a úspěchy v novém roce. Přijďte mezi
nás...
Jitka Kvízová

Nyní prožíváme krásné adventní období, které je pro uč. prověřením nápaditosti, velkého pracovního nasazení a trpělivosti.
Vyrábí se přání, dárky pro rodiče, zdobí se stromek, peče se
cukroví, perníčky. Na besídky ( 17. a 19. 12.) nacvičujeme
pásmo básní, písní s pohybem, doprovodem klavíru, dětských
nástrojů atd. Věřte, že udržet pozornost, zejména těch nejmladších dětí, je opravdu oříšek.
Výsledek našeho snažení ale stojí za to, děti nás nakonec
mile překvapí, potěší i uznání rodičů. Děti dostanou mnoho
dárků, jeden si odnesou také domů. Tak mě napadá, že dětem
vlastně můžeme jen závidět jejich víru v zázraky, ve splnění
svých tajných přání. Užívejte si s dětmi toto krásné období,
jak dlouho budou věřit na Vánoce, tak dlouho budou dětmi.
Krásné Vánoce nám všem.
Dana Kutílková
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ELEKTRONICKÉ AUKCE
V průběhu celého letošního roku chodila i po naší obci řada
prodejců, od různých společností, kteří nabízeli tzv. levnou
elektřinu anebo plyn. Jsem přesvědčen o tom, že z dlouhodobého hlediska jednotlivé domácnosti nedocílí úspory za ceny
energií žádné a nebo minimální, které nestojí ani za řeč. Trochu
jiná situace je při využití elektronické aukce.Určitě většina
občanů slyšela ve sdělovacích prostředcích o Říčanech, které
byly jedni z prvních, kdo využil tohoto způsobu pro snížení nákladů za energie pro své občany. Hovoří se o úsporách
okolo 25%, ale já velice nerad používám nějaká lákadla, ale
je třeba říci, že se i při snížení ceny o 10% při nákladech za
cenu energií v desítkách tisíc by tato úspora již stála za to.
Co to elektronická aukce vůbec je a jak by probíhala? Specializovaná společnost shromáždí prostřednictvím tzv. sběrných

dnů požadavky jednotlivých domácností popřípadě ﬁrem a to
nejen z naší obce, ale od zájemců z celé republiky. Souhrn
všech těchto požadavků pak tato společnost nabídne v aukci
prověřeným dodavatelům elektřiny a plynu. Nedávno jsme
jako obec byli osloveni společností centre zda bychom umožnili realizovat tento způsob výběru dodavatelů energií i pro
občany naší obce. Protože tento způsob považujeme na rozdíl
od různých podomních prodejců za výhodný, souhlasili jsme
s tím, aby se na obecním úřadě uskutečnily ve dnech 6.1.2014
a 13.1.2014 v době od 14:00 do 16:30 hodin a 9.1.2014 v
době od 9:00 do 11:30 hodin sběrné dny. Případní zájemci
o tuto službu musí přinést poslední roční vyúčtování za elektřinu i plyn a smlouvy se současnými dodavateli. V případě
jakýchkoliv dotazů kontaktujte zástupce společnosti centre
– Dagmar Báčovou na telefonu 725293246 nebo emailem
dagmar.bacova@ecentre.cz
Stanislav Vlk

SDH CÍRKVICE
Osobní poděkování paní starostky z Ústí nad Labem
Paní starostka s kolegyněmi
z městského úřadu Ústí nad
Labem-Střekov nám přijely poděkovat za okamžitou
materiální pomoc při letošních
povodních.
Sbírka kterou jsme uspořádali
a přispívali do ní občané naší
obce, byla dopravena 11.6.2013
osobně na místo postižené
povodněmi. Do městských
částí Střekov, Sebuzín, Brná
nad Labem a Církvice u Ústí
nad Labem bylo rozděleno
spousta nářadí, čistících a hygienických prostředků. Za vše
hovoří, že jsme na místo dopravili téměř jednu tunu balené
pitné vody.
V naší hasičské zbrojnici nám

paní starostka předala děkovný list a drobnou pozornost
v podobě dárkového koše.
Následně došlo i k prohlídce techniky a zázemí našeho

sboru. Po té byla delegace přijata na obecním úřadě starostou
obce p. Volencem.
Ještě jednou děkujeme všem
občanům, kteří se podíleli na

této pomoci při červnových
povodních.
Za výbor SDH Církvice
Miroslav Hurt

Hasičský zájezd na Karlovarsko
Poslední víkend v září roku 2013 jsem měl možnost se již podruhé
účastnit tradičního víkendového poznávacího zájezdu, který každoročně pořádá Sbor dobrovolných hasičů Církvice. Cílem bylo na
Karlovarsko. Akce začala v sobotu v šest hodin ráno u církvického
kulturního domu, kde na více než padesát natěšených účastníků
zájezdu čekal pohodlný zájezdový autobus. Ihned po odjezdu bylo
jasné, že se opět sešla fajn parta družných a přátelských lidí, kteří
na palubě autokaru vytvořili domáckou atmosféru trvající po celou
dobu zájezdu, což se projevovalo třeba kolováním lahví s různým
dobrým pitím, zpěvem a sdělováním zábavných historek některými pasažéry pomocí autobusového mikrofonu. Nebylo proto divu,
že přesuny autobusem utíkaly jako voda. Vlastní program zájezdu začal návštěvou muzea Jan Becher v Karlových Varech, kde
jsme se dověděli řadu zajímavostí o historii a technologii výroby tradičního bylinného likéru a kde jsme měli možnost všechny
produkty likérky vyrábějící zejména Becherovku i ochutnat. Poté
následovala volná prohlídka města Karlovy Vary s procházkou
po světoznámých lázeňských kolonádách a usrkáváním z nádobek naplněnými některými z řady léčivých minerálních pramenů.
Během návštěvy města bylo možné navštívit i rozhledny na vršcích
kolem města, kam se šlo dopravit i pozemní lanovkou a vše zároveň spojit s krátkým pěším výletem okolními lesy, což ocenili

příznivci pěší turistiky. Jiní účastníci dali přednost třeba návštěvě
podzemí města s trasou zaměřenou na podzemní činnost vřídel. Z
Karlových Varů jsme se koncem odpoledne přemístili do Mariánských Lázní, kde byl zajištěn nocleh na ubytovně TJ Lokomotiva
u plochodrážního stadionu ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se
společnými sprchami a záchody. Jednalo se o jednodušší ale pro
účely zájezdu a jednorázové přespání zcela postačující ubytování.
Náplň sobotního večera představovala společná večeře v restauraci Kamenný Dvůr vzdálené cca 1 km od ubytovny. Na večeři
navazovalo posezení s hudbou Jánošík složenou z několika muzikantů – účastníků zájezdu, při kterém si bylo možné i zatančit.
Ti nejaktivnější vydrželi až do brzkých ranních hodin. Během
večera se část osazenstva vydala pěšmo ke Zpívající fontáně,
která za efektního barevného nasvícení zahrála krásnou hudební skladbu. Nedělní ráno bylo zahájeno snídaní v klubu, který je
součástí ubytovny. Po bujarém večerním a nočním veselení přišla
leckomu vhod i česnečka tvořící součást snídaňového menu. Před
odjezdem z ubytovny došlo i na společné fotografování (foto ze
zájezdu je možné vidět na internetových stránkách http://sdhcirkvice.rajce.idnes.cz ). Dopoledne a první polovinu odpoledne v
neděli bylo věnováno prohlídce parku Boheminium u Mariánských Lázní s věrnými maketami (1:25) významných českých
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kulturních a technických
památek (Karlštejn, Kokořín,
Ještěd s lanovkou, letohrádek
Hvězda, větrný mlýn Kuželov aj.), odkud se bylo možné
pěšky či kabinkovou lanovkou
dopravit do centra Mariánských Lázní a prohlédnout si
zde pěknou lázeňskou architekturu a parky. Z Mariánských
Lázní jsme odpoledne přejeli
do nedaleké Chodové Plané
za účelem návštěvy pivovaru
Chodovar a pivovarské prodejny s reklamními předměty.
Zde jsme absolvovali nejprve
velice zajímavou a poutavou
exkurzi v pivovaru zaměřenou
na proces výroby místního
piva, a to za doprovodu vskutku svérázné průvodkyně, která
u někoho sklidila pochvalu, u
jiných naopak kritiku. Exkurzi

jsme zakončili ochutnávkou
piva, které se někteří jedinci
nemohli dočkat, což ani nijak
neskrývali. Posledním bodem
na programu zájezdu byla
večeře ve stylové restauraci Ve
Skále vytesané do žulové skály,
která je součástí pivovaru a
nabídla nám opravdu široký
výběr nejen pivních specialit.
Po večeři a krátkém vystoupení
hudby Janošík u autobusu na
parkovišti jsme se vydali zpět
k domovu, kam jsme v pořádku dorazili kolem 21. hodiny.
Celou akci, kterou připravili
Petr Málek a Tomáš Valenta
a která přispívá k soudržnosti
členů církvického hasičského
sboru a jejich přátel, považuji
za velice hodnotnou a doporučuji ji všem, kteří chtějí v rámci
příjemně stráveného víkendu v

okruhu zajímavých lidí spojit
poznání se zábavou. Budu-li
k tomu mít příležitost, rád se
dalšího ročníku zájezdu orga-

nizovaného hasiči z Církvice
zúčastním.
JUDr. Štěpán Brunclík,
SDH Záboří n. L.

SDH JAKUB
Ohlédnutí za úspěšným rokem 2013
V první řadě bych chtěl zmínit pořádaný Dětský Den v Jakubě,
který se konal letos v červnu za hojné účasti dětí. Bylo zde
několik disciplín a myslím, podle úsměvů, že si je děti užívaly.
Ve večerních hodinách pokračovala zábava s hudbou a tancem
až do pozdních večerních hodin. Jako další bych vzpomněl
účast na Okrskové soutěži v Chotusicích. Sice pro náš tým
nedopadla nijak veleúspěšně, ale důležité je zúčastnit se. Jako
největší úspěch v letošním roce považuju založení družstva žen
( viz článek níže ) a dále se nám podařilo získat jako členy
sboru drahé polovičky zmíněných hasiček. Děvčata si vzala za
úkol natrénovat hasičský útok na Memoriál Fr. Procházky v
Krchlebech, na který pilně trénovaly třikrát týdně a dosahovaly dobrých výsledků. Memoriál byl bohužel z organizačních
důvodů zrušen a tak je pro ně další výzvou okrsková soutěž
konaná v Církvici v příštím roce. Doufám, že jim vydrží elán a

nadšení do dalších let. Závěrem bych chtěl poděkovat, starostovi obce, který se nemalou mírou zasloužil o udržení sboru
SDH v Jakubě. Nakonec bych chtěl všem popřát pevné zdraví
a hodně úspěchů v Novém roce 2014.
Milan Sova

Církvické noviny čtvrtletník obce Církvice, vydává Obec Církvice, tel.: 327 571 491.
Redakční rada: Jiří Volenec, Stanislav Vlk, Marie Procházková, Lenka Kvízová, Marie Faltová.
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Od nápadu k realizaci ženského družstva SDH v Jakubě
Na letošním dětském dni, který byl
pořádán Sborem dobrovolných hasičů v
Jakubě, mě a Petru Hradecovou, jak jinak
než u piva, napadlo, vytvořit při SDH
Jakub družstvo žen. Myšlenka dřív než
přes mozek proběhla přes pusu a kluci
se toho hned chytili. Nebylo úniku. Ten
nápad se nám ale zalíbil natolik, že jsme
hned začaly ,,náborovat,, naše kamarádky
Moniku Koblischke, Míšu Faltysovou,
Lucku Vavřičkovou, Lenku Matěchovou,
Péťu Budínkovou a Marcelu Lancovou.
Jsou to holky, které jsou pro každou
srandu a znáborovat se (ne)dobrovolně

nechaly. Začaly jsme se pravidelně, každý
čtvrtek scházet a za velké pomoci a podpory ,,našich kluků,, z SDH Jakuba jsme
začaly trénovat útok. Trénujeme vždy obě
družstva. Při našich trénincích dochází ke
kuriózním situacím, při kterých společně zažíváme spoustu srandy. Po tréninku
většinou chodíme schůzovat do Církvice
,, pod lípu,, a společně probíráme průběh
tréninku a vnitřní záležitosti SDH. Snažíme se naučit vše, co nám starší a zkušenější
radí, děkujeme za cenné rady Tomášovi
Valentovi z SDH Církvice. Doufám, že
příprava na naše první hasičské závody,

které proběhnou na jaře, bude dostačující,
že budeme řádnými soupeřkami ostatním
družstvům žen SDH a že budeme moct
SDH Jakub řádně reprezentovat. Velitel
družstva mužů Milan Sova vytvořil webové stránky SDH Jakub http://sdhjakub-cz.
webnode.cz/, na které společně přispíváme různými příspěvky a které jsou
přístupné všem. Pokud byste chtěli posílit
řady SDH Jakub za družstvo žen nebo za
družstvo mužů, kontaktujte nás, rádi Vás
mezi námi přivítáme.
Michala Laštovková
Velitelka družstva žen SDH Jakub

SPORT
1. vánoční turnaj ve stolním tenise žáků
TJ Církvice-Klub stolního tenisu STC 2013 při TJ Církvice, pořádal v úterý dne 10.12.2013 1.Vánoční turnaj žáků v
pěkném prostředí opravené sokolovny v Jakubě. Soutěžilo se
v kategorii starší a mladší žáci v celkovém počtu 17 hráčů.
Výsledky: Starší žáci – 1. Černý Radek (zlatá medaile), 2.
Novák Petr (stříbrná medaile), 3. Laštovka Jaroslav (bronzová medaile), Budínek Jan (medaile útěchy).
Výsledky: Mladší žáci – 1. Snížková Nicole, 2. Hradecová
Šárka, 3. Málek Jan. Dále byl vyhlášen talent roku a tím

se stal Málek Jan. Kromě medailí obdrželi vítězové věcné
ceny. Všichni účastnící obdrželi pamětní diplomy za své
umístění a sladkosti. Turnaji přihlížel velký počet diváků,
zejména rodičů, prarodičů, příbuzných i ostatních. Dekorování úspěšných bylo provedeno na stupních vítězů před
nádherným vánočním stromkem. Vánoční turnaj se nám
vydařil a vážíme si ocenění rodičů, dětí těch, kteří podpořili
oddíl pro jeho činnost i dalších, kteří fandí stolnímu tenisu
v Církvici.
Kašík, Křížek

Ohlédnutí za podzimní částí fotbalové sezony 2013
Klub Sk Církvice se od začátku sezony
2013 rozrostl o další tým a to o starší
přípravku. Tým dospělých se umístil na
konci podzimní části na 10. místě tabulky s výsledky: devětkrát prohra, jedenkrát
remíza, třikrát výhra. Začátek sezony
byl pro naše „Áčko“ rozpačitý. Výsledky utkání odpovídaly hernímu projevu.
Bylo spoustu zranění a výkonu mužstva
nepřispělo ani vyloučení, kterých bylo na
podzim mnoho a to se projevilo v umístění na poslední příčce tabulky. Až při
posledních utkáních se mužstvo celkově
zklidnilo a začalo vyhrávat, i když to byly
vždy vydřené body. Chceme, aby jarní
část soutěže začala lepším herním proje-

vem. Základ se staví na zimní přípravě,
která začne v lednu.

Starší přípravka 5+1
Odehrála pět turnajů po třech mužstvech,
celkem tedy deset zápasů. Šestkrát vyhrála,
jednou remízovala a třikrát prohrála. I když
tato třída u nás začíná, kluci si velice dobře
zvykli na jiný počet hráčů v poli a svou
bojovností se ukázali v dobrém světle.

Mladší přípravka 4+1
Odehrála čtyři turnaje po třech mužstvech,
celkem osm zápasů, při kterých čtyřikrát vyhrála, jednou remízovala a třikrát
prohrála. Chtěl bych touto cestou všem

klukům poděkovat za podzimní
část. Jsem rád, že zájem dětí v
naší obci, ale i okolních obcí, je
stále hojný. Poděkování patří i všem rodičům za přístup k tréninkům a na zápasech.
Zimní příprava začne v únoru v jakubské
sokolovně.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
příznivcům a stálým fanouškům, kteří
náš klub chodí podporovat, i když se
zrovna moc nedaří. Děkujeme za podporu všem.
Klidné vánoční svátky, hodně zdraví do
nového roku přeje
SK CÍRKVICE.
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