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CÍRKV ICKÉNOVINY
Vážení spoluobčané,
dnes nebudu psát o tom, co se 
podařilo v tomto v roce a ani 
o tom, co vše budeme realizo-
vat v roce 2015. Před nedávnem 
zvolené zastupitelstvo obce nyní 
připravuje rozpočet obce na rok 
2015 a hned po Novém roce 
budeme připravovat plán na celé 
volební období 2014-2018. Pro 
jednotlivé roky tohoto volební-
ho období si nastavíme priori-
ty, a ty se budeme snažit plnit 

tak, jak jsme Vám to slibovali v 
předvolebních letácích. S tímto 
tzv. „akčním plánem obce“ Vás 
seznámíme na našich stránkách 
a v obecních novinách. Určitě v 
tomto plánu někteří z Vás nena-
leznou vše, co by tam rádi vidě-
li a co by bylo dobré vybudovat. 
Hodně bude záležet na tom, jak 
budeme úspěšní v žádostech o 
dotace a kolik budeme schopni 
zafi nancovat z našeho rozpoč-
tu. Jedno je ale jisté, že budeme 
všichni usilovat o to, abychom v 

našich obcích odvedli co nejvíce 
poctivé práce. Sám za sebe bych 
byl velmi rád, aby Vaše názory 
nezaznívaly za našimi zády, na 
návsi, po hospodách, v krámech 
nebo ve vinárně, ale abyste se 
zapojili aktivně, a to prostřed-
nictvím našich zasedání zastu-
pitelstva, na která Vás tímto 
srdečně zvu. Ono to má pak 
jinou „váhu“, když se to objeví 
v zápise ze zasedání, než když 
se o tom jen tak mluví, nebo v 
postraní kritizuje. Volební obdo-

bí je na svém začátku, Vámi 
zvolení zastupitelé jsou všichni 
zkušení a tak doufám, že společ-
ným úsilím a vzájemnou pomo-
cí, včetně Vás občanů se nám 
bude dařit.
Vážení spoluobčané, blíží se 
konec roku 2014 a tak mi dovolte, 
abych Vám všem popřál mnoho 
štěstí, zdraví, krásné a spokojené 
Vánoční svátky a v novém roce 
klid, pohodu a mnoho pracovních 
úspěchů.

Starosta Jiří Volenec

INFORMACE PRO OBČANY

Když zde mluvím o Klej-
narce nemám na mysli 
potok, ale dobrovol-

ný svazek obcí, kde společně s 
městysem Nové Dvory již od 
roku 2002 provozujeme splaš-
kovou kanalizaci. Po dlouho-
letých přípravách se v letošním 
roce podařilo získat z rozpoč-
tu středočeského kraje dotaci ve 
výši 95% na „Intenzifi kaci ČOV 
Nové dvory a Optimalizaci a 
dostavbu podtlakové kanaliza-
ce Církvice“. Co se týká podtla-

kové kanalizace v naší obci, kde 
se jednalo o vybudování nové 
větve podél potoka Klejnarka  
od mostu pod kostelem k mostu 
u autobazaru, tak tato větev měla 
zajistit bezproblémové fungová-
ní splaškové kanalizace v části 
„Netřeba“. Tento záměr byl tak, 
jak ukazují dosavadní výsled-
ky, beze zbytku naplněn a v této 
části obce by nemělo již dochá-
zet k problémům z hlediska 
fungování splaškové kanalizace. 
Co se týče Intenzifi kace ČOV v 

Nových Dvorech, 
tak v letošním 
roce byly zaháje-
ny stavební práce a 
do konce roku 2015 
by mělo být hoto-
vo. Touto investicí 
jsme se oboustran-
ně zavázali k dlou-
hodobé spolupráci, 
která by měla být 

výhodná pro obě obce. Přes urči-
té rozpory, které v poslední době 
mezi oběma obcemi vznikaly, 
jsem stále přesvědčen o výhod-
nosti tohoto svazku a to hlavně 
z ekonomických důvodů, proto-
že pokud by došlo k rozdělení 
tohoto svazku, stouply by nákla-
dy na stočné a to v obou obcích 
minimálně o 25% a takový stav 
nikdo z nás nechce. Věřím tomu, 
že existující problémy se rozum-

ně vyřeší a nebudou mít žádný 
vliv na všechny občany obcí 
sdružených v tomto svazku.
A na závěr mi dovolte, protože 
se blíží pro mě nejkrásnější svát-
ky v roce, kterými jsou Váno-
ce, popřát Vám krásnou sváteč-
ní vánoční pohodu a do nového 
roku 2015 mnoho štěstí, osob-
ních i pracovních úspěchů a 
především pevné zdraví.

Místostarosta Stanislav Vlk

Pár slov o „Klejnarce“

Obecní úřad
Veselé Vánoce 
     a šťastný nový rok Vám přeje
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Jiří Volenec  –  starosta
RSDr. Stanislav Vlk  –  místostarosta 
Ing. Marcel Bilinkiewicz  –  člen

P Ů J Č K Y  z Fondu bydlení
Zastupitelstvo obce počítá s poskytováním půjček z fondu 

bydlení na rok 2015. Žádosti o poskytnutí půjčky bude možné 
podávat od ledna do února a v březnu proběhne výběrové 
řízení. Více informací se dozvíte na obecním úřadě.

Obecní úřad oznamuje občanům, že poplatky za svoz komu-
nálního odpadu a za psy na rok 2015 si mohou občané zaplatit 
v pokladně OÚ v termínu od 5. do 30. ledna, nebo bankovním 
převodem na číslo účtu: 3924161/0100 (variabilní symbol – 
rodné číslo). Výše poplatků se nemění: svoz odpadu 500,- Kč/
osoba/rok, poplatek za psa 100,- Kč, za každého dalšího 150,- 
Kč a důchodci 50,- Kč/ks. Nového pejska je nutné přihlásit 
osobně na OÚ, kde je potřeba mimo jiné zakoupit známku.

Hluková studie na státní silnici I/38
V období prázdnin proběhla hluková studie u objektů na státní 
silnici I/38. Seznam objektů, kterým budou vyměněna okna je 
k nahlédnutí na obecním úřadě v Církvici.

Vítání občánkůVítání občánků
V sobotu dne 27.9.2014 se konalo v zasedací místnosti obecní-
ho úřadu přivítání nově narozených občánků v naší obci.  Mezi 
naše občánky byli přivítáni Amálie Čermáková, Alice Kovác-
sová, Matěj Kovács, Šimon Marek Štifter, Patrik Ryšavý, Kris-
týna Novotná. Pan starosta všem popřál hodně zdraví a rado-
sti z dětí a předal malý dárek. O kulturní program se tradičně 
postaraly děti ze ZŠ.

Zvolené zastupitelstvo obce Církvice na volební období 2014-2018
Ing. Bc. Martin Fiala  –  člen
Zdeněk Hnilička  –  člen
Mgr. Ludmila Hrušková  –  členka

Bc. Jiří Lietavec  –  člen
Zdeněk Skřivánek  –  člen
Zdenka Vedralová  –  členka

Poplatky za svoz komunálního 
odpadu a psy 2015

! Sběrný dvůr !
Upozorňujeme občany, že ve sběrném dvoře za obecním úřadem 
bude v zimním období omezen provoz. V prosinci bude naposle-
dy otevřeno 20.12.2014, v lednu bude sběrný dvůr uzavřen. V 
únoru a v březnu bude otevřeno každou sudou sobotu, počínaje 
7.2.2015. Od dubna bude otevřeno pravidelně každou sobotu od 
8 do 11 hodin. V nutných případech mimo stanovenou provozní 
dobu je možné se domluvit na OÚ. 

V Církvici opět září vánoční strom
U příležitosti zahájení adventního času se sešli občané naší 
obce při rozsvěcení vánočního stromu. Všichni přítomní měli 
možnost zhlédnout vystoupení místního ochotnického spol-
ku, který si pro nás letos připravil humorně laděnou vánoční 
scénku O Sněhurce. Ta společně s královnou a sedmi trpaslíky 
rozsvítila vánoční stromek na církvické návsi. Poté nám místní 
hudebníci zahráli několik nejznámějších českých koled, které 
si všichni společně rádi zanotovali. Doufáme, že pro všechny, 
kteří si udělali v této uspěchané době čas a přišli se podívat, to 
byl příjemně strávený podvečer. 
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S P O Z
V uplynulém čtvrt roce poblahopřály zástupkyně SPOZ těmto 

spoluobčanům, kteří oslavili svá krásná životní jubilea: Prcha-
lová Marie, Hanzl Jan, Hniličková Jaroslava. Ještě jednou všem 
gratulujeme a přejeme pevné zdraví a hodně sil do dalších let. 

Podzimní tvořivá dílnička
V pátek 31. října se uskutečnila tvořivá dílnička, kde si mohly 
děti vyrobit ježka z PET lahve a maminky zvoneček z pedigu a 
poprvé mohly ženy navštívit kosmetickou poradnu.

Čertovská stezka odvahy
Letos na podzim připravila MO ČSSD pro děti „Čertov-
skou stezku odvahy“. U kostela v Jakubě se sešlo více jak 70 
dětí se svými rodiči a prarodiči. Program začal za doprovo-
du magnetofonu čertovským tanečkem. Potom děti mohly na 
čertovském kole zkusit své štěstí. Vytočit bylo možné odmě-
nu v podobě bonbíčka, cukroví či výplaty metličkou. Pak už se 
vydaly na cestu kolem kostela, kde nechybělo vážení hříchů, 
průchod pekelnou bránou, zkouška odvahy a postřehu. Posled-
ním úkolem bylo podepsání se na čertovskou listinu, po kterém 
už nezbývalo nic jiného, než ocenění každého statečného dítka 
sladkostí a pamětním listem. Rodiče se při čekání na své děti 
mohli zahřát tradičním svařákem a pro děti byl připraven teplý 
čaj. Těšíme se na shledanou při další akci MO ČSSD.

Školní rok je v plném běhu, ba co víc – stojíme na prahu 
Adventu. Čeká nás období plné vánočního tvoření a radost-
ného očekávání. Také se pilně připravujeme na vánoční besíd-
ky. Chceme jejich prostřednictvím společně s dětmi prezento-
vat naši práci. 
Od počátku školního roku děti zhlédly tři krásné pohádky – 
Houbařskou, hrálo divadlo Koloběžka, Trampoty štěňátka 
Gordona – divadlo Piškot a představení Potrestaná lakota s 
divadlem Kůzle.
Předplaveckého výcviku se letos účastnilo 28 dětí, jeho průběh 
však byl ovlivněn výskytem planých neštovic.
V centru naší pozornosti je v posledních letech polytechnic-
ká výchova – čili výchova k manuální zručnosti, tvořivosti a 

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘINKY
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 uplatňování vlastních nápadů. Naše mateřinka vyvíjí v této 
oblasti mnoho aktivit – podporujeme hry dětí s kvalitními 
konstruktivnímu stavebnicemi – těmi nejnovějšími na našem 
trhu. Hra s nimi děti baví, protože jsou neokoukané a rozvíjí 
jejich tvořivé schopnosti a fantazii. Učíme děti stříhat nůžka-
mi, samostatně nalepovat, skládat papír, uklízet po sobě. Na 
zahradě vedeme děti k práci s hrabičkami, na jaře se zabývá-
me  pěstitelskými činnostmi. Snažíme se takto vybavit děti co 
nejlépe do života.
Stejně jako v minulých letech  pokračujeme ve sběru papíru a v 
Recyklohraní, jehož jednou součástí je sběr elektroodpadu a elek-
trických baterií. Vedeme tím děti ke třídění odpadu a k ochraně 
životního prostředí. Opět budeme vyhlašovat termíny sběru papí-
ru a elektroodpadu a přivítáme, pokud nám přispějete i Vy. Vybité 
baterie u nás můžete odevzdávat v průběhu celého roku.
Naše mateřinka oslaví v roce 2015 dvě významná výročí – 70. 
výročí založení 1945-2015 a 30. výročí otevření nové mateř-
ské školy 1985-2015. Máme v úmyslu je připomenout v únoru 
dnem otevřených dveří a v květnu slavností na školní zahradě. 

Chci touto cestou poděkovat paní Bogdanové za dlouholetou 
přízeň, kterou naší mateřince projevovala. Každoročně přispí-
vala dětem sladkostmi do mikulášských balíčků a věcnými 
cenami do tomboly na školní ples. Jménem mateřinky jí přeji 
hodně zdraví a radosti v dalším životě.
Děkuji také všem rodičům a přátelům školy, kteří nám přispí-
vají ať už věcnou, fi nanční či manuální pomocí.
Na závěr bych si dovolila popřát verši Michala Černíka:    

Co nám nikdo nenadělí?
Abychom se rádi měli.
Aby bolest přebolela
a utekla rychle z těla.
Aby láska doma kvetla
a radost nám neulétla.
Aby štěstí při nás stálo
a to vůbec není málo.

                                                                                               
 Květa Roušalová

Školní rok nám poskočil do 
druhého čtvrtletí. Naši noví 
prvňáčci se zabydleli a už se 
naučili řadu důležitých věcí. 
Například každé nové písme-
no si náležitě prožijí, aby si 
ho lépe zapamatovali. Třeba 
při P jsme měli pyžamovo 
polštářkovou třídu s plyšá-
ky, při I zase samé Indiány. A 
tak to stále pokračuje. Všich-
ni se snaží a práce se jim daří. 
Danečkovi pomáhají jak děti, 
tak všichni zaměstnanci školy 
a přispívají tím ke zdařilému 
začlenění dítěte do kolektivu. 
Po usilovném jednání posky-
tl KÚ potřebné platové zajiš-
tění pro asistentku pedagoga, 
bez které by Daneček nemohl 
pracovat. Je mezi dětmi šťast-
ný a my máme radost, jak mu 
to jde.
V uplynulém období jsme 
absolvovali několik úspěš-
ných akcí, zahájili jsme 
plavecký výcvik, který je pro 

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
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SDH CÍRKVICE

děti velmi důležitý, ale také tu proběhla vlna neštovic a viróz 
zaviněná netypickým počasím. Nyní se chystáme na vánoč-
ní svátky. Připravili jsme další ročník Adventního tvoření s 
čertovským dováděním za sladké odměny. Zájemci si mohli 
vyrobit dekorační vazby z chvojí, svícínek, ozdobit svíčku nebo 
vytvořit ozdobičku. K tomu bylo připraveno sladké pohoštění, 
o které se postaraly mnohé maminky. A kdo nemá na výrobu 
čas, může si vybrat něco z výstavy, která potrvá do Vánoc. Na 
ní jsou výrobky dětí, ale i maminek - například voňavé perníč-
ky, ozdoby, věnce a dekorační vazby. Akce se nám vydařila. 
Všichni účastníci si užili předvánoční pohodovou a tvořivou 
atmosféru a se sváteční náladou se rozcházeli domů. Chtě-
la bych touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli ke zdaru 
tohoto tvořivého setkání a už se těšíme na příště. Souběžně 
probíhal také první ročník charitativního bazárku věcí, které 

už nepotřebujeme, ale někomu se mohou hodit. Byl poměrně 
úspěšný, tak si myslíme, že bychom ho v budoucnu zopakova-
li. Nyní se budeme připravovat na tříkrálovou koledu. Plánuje-
me ji na neděli 4. ledna, kdy bývá většina lidí doma. Prosíme 
vás, udělejte si chvilku času a vyslechněte si naše malé koled-
níky, protože vás chtějí potěšit. Vždyť nějakou tu sladkost má z 
Vánoc doma každý. Kdo bude chtít, může přidat něco i do sbír-
ky. Nejvíce děti mrzí přibouchnuté dveře.
Nakonec bych chtěla popřát všem do dalšího roku hodně zdra-
ví, štěstí a pohody, ať se Vám vydaří vše, do čeho se pustíte a 
ať máte z toho plno radosti a spokojenosti.

Za církvickou základní školu Lenka Kvízová

Hasičský zájezd 2014
Jak je již zvykem, tak i letos pořádalo SDH Církvice zájezd za 
poznáním krás naší vlasti. Tentokrát jsme se podívali posled-
ní zářijový víkend na Slovácko, konkrétně Kroměřížsko. 
Program byl jako vždy bohatý. Navštívili jsme město Kromě-
říž – arcibiskupský zámek a zámeckou věž. Největším láka-
dlem byla nově zrekonstruovaná Květná zahrada. Poté jsme 
přejeli do Modré u Velehradu, kde jsme navštívili Živou vodu 
s proskleným tunelem pod hladinou rybníka, kde jsme pozoro-
vali podvodní život sladkovodních živočichů. Také jsme měli 
možnost nahlédnout do nejvýznamnějšího poutního místa na 
Moravě, barokní baziliky ve Velahradě, popřípadě se zúčast-
nit mše, která tam zrovna probíhala. Po příjemně stráveném 
dni jsme se ubytovali v hotelu v Bzenci, kde nás čekalo pěkné 
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ubytování a dobrá večeře. Tradiční zábavu po zbytek večera 
zajišťovaly naše kapely Jánošík a Těžké váhy, které hrály k 
tanci i k poslechu. Nedá mi to a musím podotknout, že vedle v 
salonku byla zrovna svatební hostina. Evidentně jsme všechny 
místní překvapili naší pospolitostí, dobrou náladou a hudbou, 
protože někteří svatební hosté tančili i u nás. V neděli dopo-
ledne jsme se vydali na okružní jízdu Baťovým kanálem ve 
Veselí nad Moravou. Kapela Jánošík byla po sobotní akci skvě-
le rozehraná a tak nás provázela hudbou i při samotné plav-
bě. Představte si to. Sedíte nahoře na palubě, okolo krásná a 
klidná příroda, slunce hřeje, hudba hraje, sklenka vína v ruce, 
prostě romantika. Předposlední zastávkou našeho putování byl 
skanzen ve Strážnici. Měli jsme zamluvenou komentovanou 
prohlídku muzea. Samozřejmě nechyběl nákup ručně vyrábě-
ných předmětů přímo ze skanzenu z pod rukou místních řeme-
slníků. Poslední zastávkou byl Petrov a původní vinné sklípky 
Plže. Kdo měl ještě chuť, sílu a náladu, degustoval u zdejších 
vinařů víno, burčák a pálenku. Nezapomněli jsme si koupit 
zásoby domů i do autobusu, takže nám celkem dlouhá cesta 
zpět, utekla jako voda.
Za sebe chci poděkovat organizátorům za pěkně připravený 

výlet a spolucestujícím za skvělou atmosféru a náladu, která 
nás provázela celým zájezdem. Již nyní se těším, co nám SDH 
Církvice přichystá na příští rok.

„Spolucestující“

 Námětová cvičení 
Sbor dobrovolných hasičů 
Církvice připravil na nedělní 
odpoledne 12. října okrsko-
vé námětové cvičení s téma-
tikou „Hledání pohřešova-
ných osob pomocí rojnice v 
nepřístupném terénu.“ Cviče-
ní s touto tématikou bylo pro 
všechny sbory novinkou. 
Ke mlýnu Vrabcov se sjelo 
61 hasičů ze sborů Církvi-
ce, Jakuba, Třebešic, Nových 
Dvorů, Malína, Hlízova a 
Chotusic.  Petr Málek uvítal 
všechny přítomné a velitel 
zásahu Tomáš Valenta sezná-
mil hasiče s tématem náměto-
vého cvičení. V okolí rybní-
ka Vrabcov a v oblasti zvané 
Bambous se ztratily dvě 
osoby. Úkolem bylo pomo-
cí rojnice prohledat daný 
terén, najít osoby, poskytnout 
první pomoc, popř. transpor-
tovat raněné. K tomu velite-
lé družstev obdrželi vysílačky 
a proběhlo rychlé proškolení 
v radiokomunikaci. Jednotky 
se vybaveny nosítky, lékár-
ničkou a vysílačkami přemís-
tily auty na Lochy, odkud 

byly zavedeny na Bambous 
a rozmístěny do řady tvořící 
rojnici. Velitel zásahu vydal 
povel a začalo prohledávání 
terénu. Dvě osoby byly poslé-
ze nalezeny, ošetřeny (jedna 
osoba – bezvědomí, druhá 
osoba – vykloubené rame-
no, výron kotníku a šok) a 
transportovány na nosítkách 
k autům. 
Členové SDH Církvice se 
zúčastnili ještě jednoho 
námětového cvičení, kdy 
znali pouze termín a to 19. 
října. Nevěděli místo, ani čas 
vyhlášení poplachu, informo-
ván byl pouze starosta obce, 
který nechal rozhlasem vyhlá-
sit výjezd jednotky.  Po vyhlá-
šení poplachu vyjelo 7 členů 
SDH Církvice do Záboří nad 
Labem, kde byli velitelem 
nasměrováni do lokality ke 
kostelu. Zde rozvinuli 8 hadic 
typu „B“ a zapojili požární 
stříkačku. Po 25 minutách od 
vyhlášení poplachu a vyjetí 
hasičským autem, byla dálko-
vá doprava vody zprovozněna 
a to o délce cca 900m, deví-
ti jednotkami z okolí a začalo 
doplňování cisteren vodou po 

celou hodinu trvajícího zása-
hu (hašení objektu). Každá 
jednotka byla během zásahu 
i prozkoušena z první pomo-
ci. Po jedné hodině byl zásah 
ukončen, proběhl závěrečný 
nástup všech jednotek a pak 
jejich odjezd domů. 
Tato prověřovací cviče-
ní ukázala, že podobné akce 
mají smysl, neboť prově-
ří nejenom zkušenosti členů 
jednotek, ale ukáží i nedostat-
ky a obtížnosti úkolů. 

 Běh na rozhlednu 
Vysoká
Tradičně na závěr letošní 
soutěžní sezony vyjeli naši 
hasiči do Vysoké, kde se 1. 
listopadu konal souboj v běhu 
na rozhlednu. Náš David 
Mrázek, který v této soutě-
ži zvítězil již 6 x se nechal 
slyšet, že dneska to dá pod 
30 s. Konkurence se sjela z 
širokého okolí, ale ani letos 
se nenašel nikdo, kdo by 
rozhlednu zdolal rychleji. Na 
vítězství stačil Davidovi už 
první pokus – 30,83 s, který 
„šel na protáhnutí“. Druhý 
pokus napálil a vyplatilo se. 

Magická „30“ byla prolome-
na. Čas 29,80 s splnil jeho 
předsevzetí. „O výsledek pod 
30 vteřin se snažím už hodně 
dlouho, rekord jsem udělat 
opravdu chtěl,“ sdělil David 
po závodě. 

 Výsledky našich
závodníků

MUŽI
1. místo 
David Mrázek (29,80 s) 
7. místo
Dominik Holec (33,98 s) 
15. místo
Tomáš Lanc (39,70 s) 
 
ŽENY
2. místo
Lucka Černohlávková (45,97 s)
3. místo
Nikola Nevolová (48,35 s)
4. místo
Nikola Jirsová (52,35 s)
5. místo
Monika Koblischke (1:04:60) 
6. místo
Jana Vávrová (1:12:39)

SDH Církvice
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TJ  CÍRKVICE
Míčové hry
Od 9. 9. 2014 jsme zahájili 
činnost nového kroužku pro 
děti z naší základní školy, a 
to Míčové hry. Kroužek má 
vymezený čas v sokolovně v 
Jakubě v úterý od 15:30 do 
16:30. Ve své podstatě tento 
kroužek navazuje na cvičení 
– Rodiče a děti, které v naší 
TJ začíná 3. sezónu a děti se 
scházejí každý čtvrtek od 16 
do 17 ti hodin. Díky tomu-
to přípravnému cvičení se 
naši malí prvňáčci mohli bez 
problémů zapojit mezi již 
zkušené školáky. Na Míčo-
vých hrách hrajeme přede-
vším hry s míčem, ale snaží-
me se u dětí rozvíjet i jejich 
šikovnost, obratnost a rych-
lost. Takže nehrajeme celou 
hodinu jenom vybíjenou, 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Štrampouch 12 12 0 0 53: 6 36 ( 18)
2. Církvice 12 8 2 2 41: 18 28 2 ( 8)
3. Vrdy B 12 8 1 3 29: 25 26 1 ( 7)
4. Záboří 12 6 2 4 21: 20 21 1 ( 2)
5. Bratčice 12 6 1 5 37: 25 19 ( 7)
6. Okřesaneč 12 6 1 5 39: 35 19 ( 1)
7. Chotusice B 12 6 1 5 30: 28 19 ( 1)
8. Horní Bučice 12 5 1 6 33: 31 16 ( -5)
9. Zbýšov B 12 3 3 6 21: 35 14 2 ( -6)

10. Hostovlice 12 3 3 6 19: 31 13 1 ( -9)
11. Potěhy 12 3 1 8 12: 31 11 1 ( -8)
12. Horušice 12 2 1 9 16: 35 8 1 (-11)
13. Vlkaneč 12 1 1 10 14: 45 4 (-14)

Ohlédnutí za podzimní částí fotbalové sezony 2013

v kostele Sv.Vavřince v Církvici 
ve středu 24.12.2014ve středu 24.12.2014 
od 16:00 hodin

ADVENTNÍ KONCERTADVENTNÍ KONCERT  
s hudbou Karla Kácovského a spol.

ale hrajeme hry na postřeh, 
rychlost, šikovnost. Oblíbe-
nými jsou například štafe-
ty, které jsou každou hodinu 
trochu jiné a děti můžou ve 
dvou týmech soutěžit.  Míčo-

vé hry probíhají v naší soko-
lovně v Jakubě, ale pokud na 
jaře bude přát počasí, tak se 
můžou přesunout i na venkov-
ní hřiště. Kdo bude mít zájem, 
může si přijít v úterý od 15:30 

vyzkoušet, jestli ho to mezi 
námi bude bavit. Stačí, když 
si vezme vhodnou obuv do 
tělocvičny. 

Miroslava Malimánková
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