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PŮJČKY
Z FONDU BYDLENÍ
Zastupitelstvo obce schválilo poskytování půjček z fondu bydlení na rok 2013.
Žádosti o poskytnutí půjčky je možné
podávat od ledna do února a v březnu
proběhne výběrové řízení. Více informací se dozvíte na obecním úřadě.
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
– POPLATKY 2013
OÚ oznamuje, že poplatky za svoz komunálního odpadu a za
psy na rok 2013 si mohou občané zaplatit v pokladně OÚ
v termínu 14. – 25.1.2013 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 psa
150,- Kč a důchodci 50,- Kč/ks.

I N F O R M A C E o volbě prezidenta republiky
Hlasování při volbě prezidenta probíhá
ve stálých volebních okrscích a to v Církvici v knihovně a v Jakubě v sokolovně.
Volba prezidenta se koná ve dvou dnech,
kterými jsou pátek a sobota 11. a 12. ledna
2013. V první den voleb začíná hlasování ve 14:00hodin a končí ve 22:00hodin.
Ve druhý den voleb začíná hlasování
v 8:00hodin a končí ve 14:00hodin.
Způsob hlasování ve volební místnosti:
Volič vloží do úřední obálky 1 hlasova-

cí lístek. Tento hlasovací lístek se nijak
neupravuje.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská
počet hlasů potřebný ke zvolení, což je
nadpoloviční většina z celkového počtu
platných hlasů oprávněných voličů, kteří
se voleb zúčastnili a odevzdali platný
hlas, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se
druhé kolo volby prezidenta konalo za 14
dnů po začátku prvního kola, tj. 25. a 26.
ledna 2013 v místě a době jako v kole

prvním. Do druhého kola volby prezidenta postupují dva kandidáti, kteří obdrželi
v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková
volební komise k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou.

U P O Z O R N Ě N Í - sběrný dvůr
Oznamujeme občanům, že ve sběrném dvoře za obecním
úřadem bude v zimním období omezen provoz. V prosinci bude naposledy otevřeno 22.12. 2012 a v období leden
– únor bude otevřeno pouze každou lichou sobotu počínaje
dnem 5.1.2013.
V poslední době došlo ze strany AVE k tlaku na občany ohledně biologického odpadu v popelnicích. Tento odpad skutečně
do popelnic nepatří, může tvořit nanejvýš 10% odpadu, což
je zanedbatelné množství. Proto jsme opět nechali svozovou
ﬁrmou vypracovat cenovou nabídku ohledně vývozu popelnic
určených na bioodpad.

Pronájem 240 l nádoby po celý rok zdarma,
cena za výsyp jedné nádoby za celou sezonu cca 720,- Kč
podle počtu výsypů (květen – listopad 1 x za 14 dní, jeden
výsyp: 42,- Kč)
Celá tato nabídka AVE je však z důvodu efektivity podmíněna
počtem zájemců a to nejméně 300 popelnic na bioodpad v obci.
Kdo by tedy měl za těchto podmínek zájem o tuto popelnici,
přihlaste se do konce ledna na OÚ. Pokud bude potřebný počet
zájemců, dojde k uzavření smlouvy se svozovou ﬁrmou AVE
CZ. V současné době nabízí obec možnost uložení bioodpadu
do kontejneru ve sběrném dvoře za OÚ.

INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dnes pohovořím o změnách v provozování obecního vodovodu
v našich obcích, o kterých jsme již z části informovali v minulém čísle. V měsíci listopadu proběhlo výběrové řízení na
nového provozovatele obecního vodovodu. Nejlepší podmínky
provozování a cenovou nabídku předložila ﬁrma Stavokomplet
s.r.o., Brandýs nad Labem a tato společnost byla také na provozování vybrána. Voda se tak po novém roce začne míchat a to
polovina z vlastních zdrojů a polovina dodávky vody od VHS
a.s., Kutná Hora. Tím docílíme, že i v budoucnu udržíme cenu
vody oproti okolním obcím podstatně nižší, zachováme si své
vlastní zdroje vody a bude opět využíván hydroglobus, který by
byl po delším čase bez využívání „na odpis“.
V minulých dnech jsme s panem místostarostou Vlkem navštívili ředitele VHS, a.s. Kutná Hora p. ing. Kvapila, kde jsme
projednali nové dodávky vody a také technické záležitosti
související s přechodem na nového provozovatele. V průběhu
ledna 2013 dojde k dodávkám vody do hlavního řádu prostřednictvím hydroglobusu a tak bych Vás chtěl upozornit, že při
spuštění dojde po určitou dobu k zakalení vody. Problém
s tlakem vody, hlavně ve večerních hodinách by už neměl
být, neboť ZOS Kačina si pro velkokapacitní kravín v Jakubě
vybudovala svůj zásobník vody a jejich zvýšená spotřeba právě
večer by na obec neměla mít vliv.
Nyní ještě pár slov o dokončených stavebních akcích. Proběhla závěrečná kontrolní prohlídka rekonstruovaného topení
v kulturním domě, které je nyní plně v provozu. Dále byl zkolaudován a předán do užívání nový úsek chodníku u státní silnice,

na který jsme obdrželi dotaci od Středočeského kraje. Byla
dokončena I. etapa Sportovišť za fotbalovým hřištěm – víceúčelové hřiště, běžecká dráha, doskočiště, vrh koulí a dětské
hřiště. Zde probíhají další jednání ohledně získání peněz na
II. etapu, což je zázemí – kabiny, tréninkové hřiště, chodníky
a příjezdová cesta s parkovištěm pro os. automobily. Věřím, že
budeme úspěšní a celý sportovní areál se podaří dokončit.
Jelikož se blíží konec roku a s mnohými z Vás se osobně
nesetkám, dovolte mi využít této příležitosti k přání krásných
a klidných vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí,
zdraví a pracovních úspěchů.
Jiří Volenec, starosta obce

n Dětské hřiště

Dýňová stezka odvahy u kostela sv. Jakuba se stává tradicí

N

adšení a účast dětí i jejich rodičů
v minulém roce motivovala MO
ČSSD k uspořádání již druhé „Dýňové stezky odvahy“. Akce se konala
2.11.2012. Naše intuice byla správná.
I letos se dostavil velký počet dětí přestro-
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jených za nejrůznější strašidla. Vyrobená
strašidýlka i kostýmy dětí byly nádherné,
za což patří dík hlavně rodičům.
Podvečer se vydařil, děti odcházely domů
spokojené s pamětním listem a malou
odměnou.

SPOZ

a uplynulé období jsme poblahopřáli pouze čtyřem
jubilantům. Jsou jimi p. M. Prchalová, p. R. Vyskočilová, která se dožila nádherných 96ti let a je tak nejstarší
občankou Jakuba i Církvice, p. L. Nápravníková a p. M.
Trpišovský. Ke krásným životním jubileím přejeme hodně
zdraví, štěstí a pohody.
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Děkujeme tímto všem, kteří k úspěchu
této akce přispěli. Opět se nám potvrdilo, že pořádání akcí pro děti má smysl
a hodláme v nich pokračovat.
Při některé z nich v příštím roce opět na
shledanou!
Laďka Dymáková

V rámci sboru pro občanské záležitosti proběhlo 15. prosince v zasedací místnosti vítání občánků. Pozvaní byli Ondřej
Lacina, Antonín Wanek, Ema Slabihoudová a Viktorie
Krososková. Vzhledem k tomu, že se vítání občánků uskutečnilo až po uzávěrce novin, budou fotograﬁe a více informací
o průběhu slavnostního aktu až v příštím čísle novin.
CÍRKVICKÉ NOVINY

Informace k opravě ohradní zdi kostela sv. Vavřince

V

první polovině měsíce října byla dokončena I. etapa celkové opravy ohradní zdi kostela sv. Vavřince. Náplní této
úvodní etapy byla oprava severní výklenkové kaple a severovýchodního nároží ohradní zdi kostela, která sestávala z odbourání
degradovaného cihelného a kamenného zdiva kaple a nároží,
sanace a injektáže klenby, s následným přezděním koruny stěn
kaple, včetně říms, nároží a márnice, a dále vyzděním dvou štítů
a dodávkou a montáží sedlového krovu, včetně živičné krytiny.
V prvních několika větách jsou shrnuta holá fakta, která však

zejících letech byla dokončena oprava střešního pláště kostela
(střecha hlavní lodi, krov a krytina báně, střechy nad jižní předsíní, východní a severní přístavbou). S ohledem na havarijní stav
ohradní zdi kostela podala farnost v letech 2010, 2011 a 2012
žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory a obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Ani
v jednom roce však nebyla dotace přidělena. Vzhledem k havarijnímu stavu ohradní zdi, nebylo možno opravu nadále odkládat,
a proto bylo přistoupeno k realizaci výše zmíněné I. etapy.
Touto cestou bychom rádi poděkovali Zastupitelům obce za
tradiční podporu ve formě ﬁnančního příspěvku na opravy
kostela. Jako příklad uvádím rok 2009, kdy obec podpořila opravu báně kostela, a dále letošní rok, kdy obec podpořila opravu
ohradní zdi kostela, která by bez přispění obce zřejmě nemohla
být realizována.
Velmi si ceníme dobrých vztahů, které si obec a farnost postupem času vytvořily, a zdůrazňujeme ochotu i nadále pokračovat
v dalším rozvíjení spolupráce.
S přáním požehnaných vánočních svátků a všeho dobrého
v roce 2013.
Petr Cicvárek,
Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec

nic neříkají o přípravách k obnově ohradní zdi, a proto je nutné
připomenout dávnou i nedávnou historii kostela.
Kostel stojící na skalce nad říčkou Klejnárkou byl vystavěn v závěru 13. století nejspíš na místě staršího kostela a již
v druhé polovině 17. století byl zasvěcen sv. Vavřinci – patronu
knihovníků, který byl dle legendy umučen na roštu nad horkým
uhlím. Je mimo jiné také rovněž znám péčí o chudé. Z původního kostela je dnes zachován dnešní presbytář s chórovou věží.
Kolem roku 1684 proběhla hlavní vlna barokní přestavby, které
byla po etapách završena roku 1722 vysvěcením kostela.
Současným vlastníkem kostela je Římskokatolická farnost
Kutná Hora – Sedlec, která se snaží s ohledem na své ﬁnanční
možnosti postupně po etapách kostel opravovat. V předchá-

PODZIMNÍ TVOŘENÍ V MŠ

H

ezký podzim nás opět inspiroval v pedagogické práci, nabídl
mnoho přírodního materiálu k pracovním a výtvarným aktivitám, které dětem denně nabízíme a rády je pro ně vymýšlíme.
Vyvrcholením těchto aktivit byly podzimní tvořivé dílny.
Děti ze třídy Myšiček (mladší děti) vyráběly společně s rodiči
podzimní obrázky se svou fotograﬁí a s využitím přírodního

CÍRKVICKÉ NOVINY

materiálu, který samy během podzimu nasbíraly. Aktivnější
maminky a děti ještě zvládly výrobu podzimního strašáka z
papírových tácků. Děti ze třídy Koťátek pomalovaly květináče a ve chvíli z nich byly muchomůrky. Za pomoci rodičů se
povedla také zvířátka a obrázky ze dřeva a přírod. materiálu.
Odměnou za šikovnost všech byl dobrý moučník, který děti
z obou tříd upekly s učitelkami již dopoledne.
pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3
Bohužel se však mnoho dětí nemohlo této akce účastnit z důvodu
nemoci, kterou si nechtěně přinesly z MŠ. Stále se totiž setkáváme s tím, že rodiče přivádí do MŠ děti s prvními příznaky
nemoci - rýmou a kašlem. Zvláště v oddělení mladších dětí, kde
je polovina třídy 2-3letých, se infekce velmi rychle šíří. Většina
malých dětí totiž neumí včas a samostatně používat kapesník, při
kašli si nezakrývá ústa. Pokud tyto příznaky přetrvávají, musíme
rodiče na tento stav upozorňovat. CHRÁNIT ZDRAVÍ svěřených dětí je jedním z úkolů MŠ.
Některé maminky bohužel naše sdělení nesou nelibě, podceňují jej. I když si dítě ponechají několik dní doma, do MŠ ho
mnohdy přivedou nedoléčené a situace se opakuje. Maminkám,
které nám předávají zdravé děti se to nelíbí, samy nás upozorňují
na nachlazení ostatních dětí. Víme, že v dnešní době je ﬁnančně nevýhodné zůstat doma s nemocným dítětem, ale pokud se
rodiče rozhodnou začlenit ho do kolektivu 27 dětí, musí být
připraveni i na to, že bude pravděpodobně často nemocné.
Děkujeme maminkám, které nás chápou, jsou svědomité a ohleduplné ke zdraví svých i ostatních dětí. Doufáme, že na tradičních
vánočních besídkách se sejde již více dětí.
Předvánoční období s dětmi prožíváme velmi emotivně, vyrábíme adventní věnce, pečeme a zdobíme perníčky, cukroví,
vyrábíme vánoční přání, ozdoby, strojíme stromečky, posloucháme a zpíváme koledy, tančíme, recitujeme....
Vánoce zkrátka patří dětem, jejich rozzářeným očím, plných očekávání, upřímné radosti z dárků a z přesvědčení, že je nosí jen Ježíšek.
Ježíškům = rodičům našich dětí přejeme úspěšné zvládnutí předvánočního chaosu, klidné prožití svátků, v novém roce zdraví, štěstí
a jen samé dobré zprávy.
Dana Kutílková

Projektové dny v ZŠ Církvice

V

měsíci říjnu jsme již tradičně připravili pro děti halloweenské vyučování. Všichni jsme se převlékli do kostýmů
a proměnili se v hrůzné bytosti. Strašidelné vyučování mohlo
začít. Děti celý den plnily úkoly na různých stanovištích.
Naučily se čarovat, vyrobily si strašidýlko nebo si upekly
čarodějnický prst. Ve družině si pak společně s paní učitelkou
vydlabaly dýně a vyzdobily školu i její okolí. Celý den byl pak
ukončen vyhodnocením nejkrásnějších masek.

a připravili jsme tak prodejní výstavu. Šatny a třídy se proměnily
v dílničky, kde si za zvuku koled mohli všichni, kdo měli chuť, vyrobit vánoční ozdoby, nazdobit perníčky, vystřihnout nebo vybarvit
vánoční motiv či uvázat vazbu. Aula posloužila dětem jako místo
k dovádění a soutěžení za sladké odměny. Přišla i návštěva z nebe.
Očekávaný Mikuláš odměnil hezkou básničku nebo písničku sladkými dobrotami. Díky maminkám, které pomohly s pečením, jsme
mohli připravit i občerstvení pro návštěvníky.
Celá akce měla úspěch. Troufám si říct, že si všichni přišli na své.
Maminky si domů odnesly vánoční výzdobu a děti se bezvadně
vyřádily. Odměnou nám byly rozzářené obličeje plné nadšení,
slova chvály a v neposlední řadě samozřejmě také výtěžek, který
věnujeme na nákup pomůcek pro děti.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli
odměnami pro děti, občerstvením či ﬁnančním darem. Rodičům
děkujeme za příspěvky na adventní výstavu, za sladkosti pro děti,
pečivo k prodeji či věnování chvojí, přírodnin, ozdob na vazby, za
pomoc s přípravou nebo přímo s realizací akce. Bývalým žákům
naší školy zase za výpomoc při soutěžích. Jmenovitě bych určitě
na někoho zapomněla. Takže všem, kteří jakkoliv přispěli, patří
ohromný dík.
Mgr. Ludmila Hrušková

Vánoční tvoření a dovádění s čerty

L

istopad byl už ve znamení vánočních příprav. Rozhodli
jsme se, že letošní každoroční „Dovádění s čerty“ konané v
kulturním domě trošku pozměníme. Protože je naše škola krásně
zrekonstruovaná, s prostornými a útulnými místnostmi, napadlo
nás uspořádat adventní odpoledne právě tady.
1. prosince jsme vyzdobili školu výrobky dětí i nás učitelek
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f Vánoční pohádka a rozsvěcení stromku
f f Na školní program plynule navázali členové souboru DIVOCH s oblíbenou pohádkou Mrazík.
Jevištěm se jim stal prostor před kapličkou církvického kostela. Známý, velmi zdařile a vtipně
příběh předvedly opory souboru J. Hruška, R. Jiroutová, H. Schovancová, manželé
f sestavený
Klečkovi a L. Vlasáková. Jejich výkony nás všechny potěšily a můžeme s jistotou říct, že mají
stále stoupající úroveň.
pohádce se přítomní přesunuli na náves před školu, kde se přede všemi rozzářil vánoční
f Po
strom. Za hudebního doprovodu pana J. Kosiny a K. Kácovského jsme si zazpívali několik
známých koled a uzavřeli tím první den začínajícího Adventu. U srdce nás hřálo nejen svařené
víno a sladký perníček, ale hlavně dobrý pocit ze společně stráveného příjemného odpoledne.
Mgr. Lenka Kvízová

Ukázka vyučování pro rodiče
V letošním školním roce naše škola přivítala do prvního ročníku šestnáct žáků.
Zahájením školní docházky končí období bezstarostného dětství, nastávají nové
povinnosti nejen pro děti, ale i pro rodiče. Mnozí z nových školáčků usedali do
školních lavic s napětím, někteří dokonce
s obavami, především ale s očekáváním
nových poznatků a zážitků .
Úkolem prvního stupně základního školství je naučit děti číst, psát a počítat tak,
aby tyto dovednosti mohly uplatnit při
svém dalším vzdělávání, ale také v každodenním životě. V tomto období by měly
být položeny pevné základy, které umožní další rozvoj dětské osobnosti. Děti se
ve škole učí plnit povinnosti, spolupracovat se svými vrstevníky, řešit ve skupině
i samostatně úkoly, ale i případné neshody, objektivně hodnotit svoje schopnosti
a výsledky, využívat moderní technologie a mnoha dalším dovednostem.
Z těchto požadavků vycházíme při volbě
metod a forem vzdělávání. Po předchozích
jednoznačně pozitivních zkušenostech
paní učitelky Hruškové byla zvolena pro
výuku čtení metoda SFUMATO – Splývavé čtení . Metodiku zpracovala PeaDr.
Mária Navrátilová a více než deset let
ji ověřovala ve školní praxi. Pro děti
jsou první krůčky ve čtení především
zábavou. Při výuce pedagog navazuje

l

na přirozenou hravost dítěte. Děti mají
dostatek času a možností zapamatovat si
všechny tvary písmene. Samotná metoda
spočívá v plynulém čtení z písmene na
písmeno, a co je nejdůležitější, dochází k
porozumění přečteného.
Rodiče prvňáčků měli v úterý 13.11.
možnost seznámit se nejen s praktickou
podobou této metody, ale i s dalšími
metodami a formami práce. Při výuce

jsou využívány hry, soutěže, práce ve
dvojicích a skupinách. Děti svým rodičům mohly ukázat, jak si během krátké
doby vzorně osvojily základní návyky při
všech školních aktivitách.
Všem rodičům bychom touto cestou
chtěli poděkovat za zájem o dění ve škole
a dobrou spolupráci.
http://www.abcmusic.cz
Mgr. Jana Závůrková

SDH CÍRKVICE

Memoriál Stanislava
a Petra Jechových
Dne 28.9.2012 se konal v Uhlířských Janovicích 9. ročník
Memoriálu Stanislava a Petra Jechových. Soutěžit v běhu na
60 metrů s překážkami jelo z našeho SDH 10 mladých hasičů z celkového počtu 82 přihlášených závodníků. Zastoupení
jsme měli ve všech 5ti kategoriích (přípravka: E. Nádeníková, mladší dívky: N. Vondrysová, A. Nápravníková, mladší
chlapci: K.Klečka, starší dívky: N. Nevolová, M. Procházková, P. Jandáková, L. Černohlávková, starší chlapci: B. Klečka,
D. Holec). Nešťastně skončila soutěž pro Bohouše Klečku, kterépokračování na str. 6
ho po pádu z bariéry odvážela
CÍRKVICKÉ NOVINY
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pokračování ze str. 5
rychlá záchranná služba do kolínské nemocnice, kde
se podrobil operaci zlomené ruky. Jediný, kdo se v kvalitně obsazeném závodě
prosadil, byla Marie Procházková. I když v prvním pokusu dost nešťastně upadla
a chvíli to dokonce vypadalo, že v soutěži nebude pokračovat, druhý pokus zaběhla v čase 15,18 s a tento čas ji vynesl na celkové druhé místo.
Tomáš Valenta

6

Hasičský zájezd

V

posledních dvou zářijových dnech
uspořádal náš sbor (především Tomáš
Valenta) další tradiční podzimní hasičský
zájezd. Odjíždělo se v sobotu v 6 hodin
od církvického Kulturního domu velkým
zájezdovým autobusem s řidičem Luďkem
Jandákem a 52 lidmi na palubě. První zastávka, když nepočítám tzv. „močovice“, byla ve
Velkých Losinách, kde bylo možné navštívit
zámek s čarodějnickou minulostí a Ruční
papírny. Po obědě v restauraci, kde se specializovali na houby, které byly prakticky všude
– podávalo se i houbové pivo, se pokračovalo směrem Kouty nad Desnou. Zde jsme
zažili velice pěknou prohlídku přečerpávací
stanice „Dlouhé Stráně“. I ve výšce 1350
m n. mořem nám počasí přálo, krom trochu
silnějšího větru. A jelikož se blížil večer,
museli jsme odjet na Červenohorské sedlo,
kde jsme byli ubytováni. Dle fotek, které si
mimo jiné může každý prohlédnou na našich
internetových stránkách http://sdhcirkvice.
rajce.idnes.cz/, je víceméně jasné, že večerní zábava byla opravdu vydařená. V neděli
ráno v 9.30 jsme se vydali na Ovčárnu a cca
polovina zájezdu si udělala výšlap na Praděd.
Posledním bodem v programu byla zastávka
v Lošticích, návštěva muzea olomouckých
tvarůžků a večeře.
Ještě několik dní po zájezdu si všichni
přítomní tento ročník velice chválili a doufejme, že tomu tak bude i v dalších letech. Proto
bych chtěl poděkovat Tomášovi Valentovi, že
se úlohy organizátora místo indisponovaného Petra Málka, zhostil na výbornou. A tímto
přeji Petrovi, za nás všechny, ať se opět brzy
postaví na vlastní nohy a může příští zájezd
tradičně zorganizovat zase on.
Zdeněk Sandholz
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a podzim začal další roční soutěže
mladých hasičů. 1. kolo se konalo
20.10.2012 na stadionu Olympia v Kutné
Hoře. Častá nemocnost dětí a krátký
čas na přípravu nám neumožnil kvalitní
přípravu na tento závod, ale i přesto si
obě naše družstva vedla skvěle a zajistila

si dobré výchozí pozice do jarních kol.
Do soutěže se přihlásila 2 družstva
přípravek, 12 družstev mladších a 5 starších hasičů. Sychravé podzimní počasí
se plně projevilo a opravdu silná mlha
ohrozila začátek soutěže. První disciplinou byla štafeta 4x60m, začínali starší
žáci a viditelnost byla taková, že nebylo vidět ze startu do cíle. Možná i díky
tomu se zrodilo překvapení. Našel se
přemožitel „neporazitelných Uhlířských
Janovic, které v této disciplině skončili
až třetí. Druhou disciplinou byla štafeta CTIF. Již třetím rokem se běhá podle
okresní úpravy oproti směrnicím. Starší
hasiči v počtu 7 dětí a mladší v 5. Poslední disciplinou podzimního kola byla
štafeta dvojic. Našim svěřencům se vedlo
opravdu dobře a díky Kájovi Klečkovi,
který běžel snad všechny závody v obou
kategoriích se nám zadařilo. Mladší hasiči se radovali z krásného 2. místa a starší

David Mrázek má hattrick

P

osledním závodem hasičské sportovní sezóny byl 3. listopadu
již tradičně „Výběh na rozhlednu Vysoká“. Naši borci si tento
závod nemohli nechat ujít. V kategorii muži bez dýchací techniky a ženy jsme měli celkem šestičlenné zastoupení. Jako doma si
mohl připadat David Mrázek, který se zúčastnil počtvrté (jedno
druhé místo a po té dvakrát vyhrál). Čas z prvního kola 30,99 s ho
opět vynesl na první pozici. David ale chtěl prolomit 30ti sekundovou hranici a tak se do toho ve druhém kole pořádně opřel. Pokus
měl skvěle rozběhnutý, ale ke konci ho zradily mokré schody a
dvakrát uklouzl. Rekord nepadl, ale třetí vítězství v řadě mu už
nikdo nedokázal vzít. Jakub Černohlávek přijel na rozhlednu
poprvé, v prvním kole se rozbíhal, ale ve druhém se plně projevil
a bral druhé místo. Bohužel Honza Procházka doplatil na špatnou
přilbu, která mu při běhu padala a tak se musel spokojit se šestým
místem. V kategorii žen se ukázaly tři členky našeho sboru. Hana
Kosinová se nebála přijet a pustit se do boje s podstatně mladšími závodnicemi. Rozhlednu si vyběhla jednou a dostala diplom
za 7.místo. Amálie Kosinová skončila těsně pod stupni vítězů, na
neoblíbeném 4.místě. Po dvou letech se zúčastnila Nikola Nevolová, po prvním pokusu byla třetí, ve druhém pokusu si vylepšila čas
o necelou vteřinku, ale na lepší umístění už to bohužel nestačilo.
Brala pohár a diplom za pěkné třetí místo. Kluci se ještě zapojili
doplňkové soutěže – transport zraněného v nosítkách. Muselo se
vyběhnout ve 3 lidech na rozhlednu s nosítky s ﬁgurínou, oběhnout
plošinu, seběhnout dolů a sešlápnout čidlo časomíry. V prvním

Pomoc pro Lucinku

J

ak asi všichni víte, v naší obci proběhla sbírka víček od PET
lahví, kterou „Pro malou Lucinku“ organizačně zajistila
paní Soňa Kicnerová. Celou sbírku odvezla se svým manželem v listopadu do pardubického Baumaxu, jehož řetězce se
na sbírce podílejí tím, že poskytli potřebné skladovací prostory. Občanům naší obce a hlavně dětem ze ZŠ a MŠ se podařilo
nashromáždit celkem 20 pytlů uzávěrů, což odpovídá cca 300

si odvezli též pěkné 3. místo. Jen tak dál.
Na jaře pokračujeme Závodem požárnické všestrannosti.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu této soutěže.
Tomáš Valenta

pokusu se jim dařilo, byli rychlí, měli průběžné 2. místo, ale druhý
pokus nezvládli takticky, vymysleli sice strategii, ale pro porušení
pravidla – bezpečného transportu zraněného – se jim čas nepočítal
a tak si hoši odnesli diplom za 5.místo. Hasiči z Církvice se tedy
neztratili. Přivezli 3 cenné poháry. Novináři si je fotili, dělali s nimi
rozhovory, byli v zájmu regionálních i místních medií. Dokonce
dorazili reportéři z České televize a udělali ze soutěže reportáž.

kg. Zní to neuvěřitelně, ale i zdánlivě vyhlížející maličkost,
jakou víčko je, může pomáhat. Naše sbírka tvoří krásné 1%
z potřebného množství na pomoc Lucince. A to není zas tak
málo. Touto cestou jí za všechny přejeme, aby jí peníze za
prodaná víčka opravdu pomohly a alespoň trochu zmírnily
její trápení. „Hodně zdraví, Lucinko“.
O množství a místě uložení „Našich víček“ byla maminka
malé Lucinky informována písemnou formou.
Soňa Kicnerová
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Ještě bych ráda touto cestou poděkovala všem, kteří nám
pomáhají, poskytují prostory a vytvářejí tím zázemí. Bez jejich
o prázdninách jsme se opět devatenáctého října sešli při náklonnosti a vstřícnosti bychom nemohli tyto akce uskutečnit.
Za kulturní komisi Gabriela Vondrysová
podzimní tvořivé dílničce. Tématem podzimního tvoření Děkujeme.
byl tentokrát Pedig a Halloweenské malování na sklo. Z Pedigu se vyráběl podnos na pohoštění a děti malovaly svícínky s
tématem Halloween. Nálada byla skvělá děti namalovaly krásné
svícínky, které si pyšně nesly domů a druhý svícínek darovaly
na akci „Dýňová stezka odvahy“. Maminky zas upletly krásný
podnos z pedigu a zaslechla jsem jak říkají, že již vidí, jak nesou
na podnosu to kafíčko s bábovkou. Zkrátka všem se dílo moc
dařilo a o to víc nás těší váš zájem o tvoření. Už přemýšlíme, co
budeme vyrábět příští rok. Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a příští rok šikulky a šikulové
těšíme se na shledanou v roce 2013 na tvořivé dílničce.

Tvoření v naší obci

P

SPORT
Derby Sparta : Slavie
V pondělí 24.9. „Na zlatou“ se hrálo tradiční derby. V 15:00
hodin vyrazil průvod hráčů a všech příznivců Sparty a Slavie
položit věnec na místní hřbitov a uctít tak památku svých kamarádů. Po té vypuklo na hřišti fotbalové klání. Výkop si tentokrát
vylosovala Slavie a to jí nejspíš přineslo štěstí. S přehledem porazila Spartu 5:2. Nepopulární a nevděčná funkce sudího tentokrát
padla na J. Kůtu a ten se jí zodpovědně zhostil. Na utkání dorazilo povzbudit své hráče asi 60 diváků, kteří si přišli na své,
neboť po dlouhé době byly oba týmy vyrovnané, avšak Slávisté
měli tentokráte více štěstí a Spartu porazili. Po skončení utkání
následovalo malé občerstvení a posezení s hudbou pana Viktory.
Derby se opět vydařilo a nezbývá, než se těšit na to další.
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