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Vážení spoluobčané,
jelikož se blíží konec letošního roku, připravil jsem pro Vás 
krátké shrnutí toho, co se nám letos podařilo realizovat,  
co se nepodařilo a co máme v plánu na rok příští. Dokončili 
jsme III.etapu chodníku v Jakubě, vybudovali jsme chodník  
k autobusové zastávce v Církvici u státní silnice, od kovárny  
v Netřebi ke čtyřdomkům byla opravena místní komunikace  
a podařilo se ve spolupráci s krajskou správou údržby silnic 
položit nový asfaltový povrch na silnici III.třídy, která obcí 
prochází. Nyní probíhají práce na protipovodňových opatře-
ních a to na zkapacitnění jezu, kde termín dokončení je  
dle uzavřené smlouvy v březnu 2017. 
Nepodařily se nám tyto stavební akce:
Bohužel jsme neobdrželi dotaci na dokončení sportoviště  
a to na výstavbu zázemí - kabin. V tuto chvíli je opět požádá-
no a věříme, že už to snad konečně vyjde a dotaci na výstavbu 
kabin obdržíme. Nepodařilo se též získat dotaci z programu 
EFEKT na výměnu svítidel veřejného osvětlení. Tento 
program bude opět spuštěn, a tak jsme na zastupitelstvu 
odsouhlasili opětovné podání žádosti o výměnu starých  
svítidel za nová LED. Lávka k Utopenci bude opravena  
v jarních měsících stejnou firmou, která provádí zkapacitnění 
jezu, ihned po dokončení těchto prací.
Nyní k těm hlavním stavebním akcím na rok 2017. Prioritou je 
vybudování chodníku v Netřebi od čtyřdomků kolem hřiště 

do Jakuba. Do této akce je též zahrnuta část chodníku  
od ZŠ na křižovatku ke hřbitovu a oprava místní komunikace 
pod a nad hřištěm a to včetně odvodnění obou komunikací. 
Projekt je zpracovaný a žádost o dotaci bude podána v lednu 
2017. Jak jsem již zmínil, chceme dokončit sportoviště  
a vybudovat pro sportovce zázemí, které je velmi potřebné. 
Dále dokončujeme přípravu projektu na úpravnu vody. Víme, 
že voda z našich zdrojů - vrtů je velmi tvrdá a tak chceme  
i zde splnit, co jsme Vám slíbili. Dále budeme podávat žádost 
do operačního programu životního prostředí a to na výměnu 
starého drátového rozhlasu za rozhlas bezdrátový. Čekáme  
též na vypsání dotačního titulu na rekonstrukce mateřských 
škol, kde máme projekt na vybudování nové třídy a tím  
navýšení kapacity naší MŠ. Velice stručně jsem Vám popsal, 
co se podařilo, nepodařilo a co nás čeká. Zároveň chci  
poděkovat zastupitelům, kteří se zapojili a podíleli na realiza-
ci některých prací. Chci vyzdvihnout místostarostu pana 
Vlka, který odvádí neskutečný kus práce a právem mu patří 
poděkování.
Na závěr mi vážení spoluobčané dovolte, abych Vám popřál 
krásné a klidné vánoční svátky a do Nového roku 2017 pevné 
zdraví, štěstí, mnoho pracovních úspěchů a splnění Vašich snů 
a přání.

Jiří Volenec, starosta

Minulý měsíc jsme dokončili celou akci „Intenzifikace ČOV 
(čističky odpadních vod) a optimalizace podtlakové kanaliza-
ce v Církvici“. Tato akce byla zahájena v létě 2014 a byla 
rozdělena do několika etap. Již do konce roku 2014 byla 
dokončena část této akce a to uvedení podtlakové kanalizace 
do trvalého provozu. Není třeba příliš hovořit o tom, jak velký 
význam pro bezproblémovost fungování kanalizačního  
systému měla tato akce pro celou „Netřebu“, včetně nově 
vybudované lokality s tzv. čtyřdomky. V dalších etapách  
se pokračovalo na realizaci projektu „Intenzifikace ČOV“  
v Nových Dvorech, protože toto zařízení máme společné a je 
provozováno v rámci „Dobrovolného svazku obcí Církvice  
a Nové Dvory“ (dále jen DSO). Proč vůbec byla tato akce 
nutná? Na to je velice jednoduchá odpověď a to: protože  
kapacita čističky byla nedostatečná jak z hlediska látkového, 
což je její schopnost odstranit určité množství znečištění,  
tak i z hlediska hydraulického, což je zase její schopnost,  

Dokončení čoV
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aby jí v určitém čase proteklo množství splašků. Po dokončení 
této akce je kapacita ČOV 2600EO, čímž je zajištěn možný 
další rozvoj obce přinejmenším na několik desetiletí dopředu. 
A snad to nejdůležitější, kolik to všechno stálo a odkud se na 
to sehnaly peníze? Celá tato akce stála cca 26 mil. Kč a z toho 
dotace ze Středočeského kraje bude ve výši cca 19,6 mil. Kč. 
Část dotačních peněz je již uzavřena a vyúčtována a na zbytek 
máme se Středočeským krajem uzavřenou smlouvu o přiděle-
ní dotace. Jsem velice rád, že jsme alespoň v tomto stavu, kdy 
máme až na drobné nedodělky stavbu dokončenou a zkolaudo-
vanou a kdy je před námi „pouze“ administrace celého 
projektu. A ještě chci říci jednu věc týkající se celého DSO. 

Protože celý kanalizační systém, včetně ČOV je vybaven  
ve velkém rozsahu technologickým zařízením, které má 
uváděnou životnost okolo 10 let, byla v DSO schválena tvorba 
fondu obnovy, kde každá obec vloží 350 Kč na jednoho  
obyvatele za rok do tohoto fondu. Tím se zajistí tvorba  
finančních prostředků na budoucí obnovu a já osobně jsem 
tomu velice rád.
Na závěr mi vážení spoluobčané dovolte, abych Vám popřál 
krásné a pohodové svátky vánoční a mnoho štěstí, osobních  
i pracovních úspěchů a především pevné zdraví v roce 2017. 

Stanislav Vlk, místostarosta

PoPlatky za sVoz komunálního oDPaDu a Psy 2017

! sběrný DVůr ! Půjčky 
z FonDu byDlení

obecní úřad oznamuje občanům, že poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy na rok 2017 si mohou občané 
zaplatit v pokladně oÚ v termínu od 16. ledna, nebo bankovním převodem na číslo účtu: 3924161//0100 (varia-
bilní 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 za každého psa. nového pejska je nutné přihlásit osobně na oÚ,  
kde je potřeba mimo jiné zakoupit známku. splatnost poplatků je do 31. 3. 2017.

Upozorňujeme občany, že ve sběrném dvoře za obec-
ním úřadem bude v zimním období omezen provoz.  
V prosinci bude naposledy otevřeno 17. 12. 2016,  
v lednu bude sběrný dvůr uzavřen. V únoru a v břez-
nu bude otevřeno každou lichou sobotu, počínaje  
4. 2. 2017. 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. 

Zastupitelstvo obce opět počítá s poskytováním půjček 
z Fondu bydlení pro rok 2017. Žádosti o poskytnutí 
půjčky bude možné podávat na OÚ v lednu a únoru,  
v březnu proběhne výběrové řízení. Více informací 
získáte na obecním úřadě. 

V sobotu 15. 10. 2016 byl spatřen na návsi v Jakubě velký 
mladý černý pes, který byl bez obojku a nedal se zjistit majitel. 
Pes byl stále blízko silnice u sokolovny a čekal, že se pro něj 
majitel vrátí. Bohužel marně. Spal na návsi a lidé mu nosili 
vodu a granule. Hned v pondělí ráno jsme v naší evidenci 
hledali podle vzhledu psa, zda-li není někoho z obce. Bohužel 
jsme žádnou shodu nenašli a tak pan starosta volal do útulku 
do Kutné Hory a Kolína. Stavy útulků byly přeplněné. Volal 
tedy do útulku v Lysé nad Labem, tam by psa umístili. Protože 
byl velmi plachý a nedal se ani chytit, nebylo v našich silách 
ho naložit do auta a odvézt. Proto pan starosta kontaktoval 
Městskou policii v Kutné Hoře, ta přijela, ale ani ona nedoká-
zala, psa chytit. Paní Nováková, která je členkou ligy  
pro ochranu zvířat, se informovala a zkontaktovala pana 
Marka, který se přijel na psa podívat. Domluvil se s Městskou 
policií Čáslav, kde měli volný kotec, že by přijeli s chytacím 
okem a psa chytili a umístili. Bohužel i tato akce byla neúspěš-
ná. Poslední možností bylo psa uspat a naložit do auta. Což byl 
další problém. Nikdo nám nechtěl dát sedativa. Nakonec nám 
sedativa prodala veterinární ordinace v Kolíně. V pátek ráno 
jsme museli vzít všechnu potravu, které měl na dosah, aby byl 
hladový a snědl misku, s předepsaným uspávacím prostřed-

kem. Ten působí nejméně za hodinu, takže jsme psa museli 
mít stále na dohled. Ovšem to bylo ráno, kdy chodilo dost lidí 
a tak pes běhal okolo celé vsi a my běhali za ním. Nakonec,  
za pomoci všech pracovníků úřadu, paní Novákové a pana 
Marka, se nám ho podařilo nahnat zpět na náves a tam koneč-
ně usnul. Pan Marek ho hned prohlédl a zjistil, že to byl krásný, 
mladý, tak roční pes, zřejmě loňský vánoční dárek. Psa naložil 
do auta (vybaveného pro přepravu psů) a odvezl do útulku  
v Lysé nad Labem. Závěrem bych chtěla říci, že celý týden 
trvalo, než se nám ho podařilo chytit a zajistit jeho odvoz.  
A nebylo to o jednom zatelefonování na policii, nebo jak si 
někteří myslí, o naší nečinnosti. Zdárné umístění psa v útul-
ku, se všemi výdaji s tím spojenými, nás stálo bezmála 
10.000,- Kč. Děkujeme všem, kteří se o psa starali a jsme rádi, 
že nakonec všechno dobře dopadlo. 
Všem majitelům psů bych chtěla říci, jak je důležité, aby Váš 
pes měl na krku známku, neboť při jeho ztracení či zaběhnutí 
je to nejrychlejší způsob jak najít a kontaktovat majitele, ačko-
liv v tomto případě šlo o bezohledného majitele, který se psa 
takto zbavil a přivodil nám nemalé problémy.

Marie Nývltová  

ztracený Pes
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O tom, že je 2.listopad dnem duchů, se mohly přesvědčit děti 
na vlastní oči. V tento den připravila MO ČSSD pro naše 
nejmenší „Dýňovou stezku odvahy“ plnou napětí a překvapi-
vých setkání s duchy a strašidly všeho druhu. I když počasí 
bylo přesně „dušičkové“, přesto se akce zúčastnil velký počet 
dětí. V tomto nevlídném počasí jim přišel vhod teplý kelímek 
čaje. Rodiče se jako vždy mohli zahřát svařáčkem. Odměnou 
pro malé odvážlivce byl diplom za statečnost a sladkost. Děku-
jeme všem, kteří se na uspořádání této akce podíleli i těm, 
kteří i přes nepřízeň počasí podpořili svojí účastí její zdárný 
průběh. Při podobných setkáních v příštím roce na shledanou.

Laděna Dymáková

V sobotu 26. listopadu na návsi v Církvici proběhlo již tradič-
ní rozsvěcení vánočního stromečku. Tak jako v předchozích 
letech, i letos zahájil odpoledne místní ochotnický spolek  
s upravenou verzí pohádky Tajemství staré bambitky.  
Se svařákem nebo čajem v ruce jste tedy mohli vidět loupež-
níka Karabu a jeho dceru, zamilovaného prince, nepoctivé 
výběrčí daní, tambora, zámeckého kuchaře a kuchařku,  
a samozřejmě tetičku a zároveň uvaděčku celého představení. 
Po skončení pohádky jsme se všichni přesunuli na park před 
základní školou a odpočítali rozsvícení stromečku. Celá akce 
se vydařila, pohádka dobře dopadla, počasí nám přálo a stro-
meček i dnes krásně svítí a zdobí naši náves. Za herce i vedení 
obce Vám všem děkujeme za stále větší účast a doufáme,  
že se ve stejném, snad i větším, počtu sejdeme i za rok. Tímto 
Vám také přejeme krásné prožití Vánočních svátků a mnoho 
štěstí do nového roku.

Vaši ochotníci

V sobotu 5. listopadu jsme na Obecním úřadě přivítali další čtyři nově narozené občánky. Slavnostního aktu se krom rodičů  
s jejich ratolestmi zúčastnili i prarodiče a další příbuzní. Starosta obce pan Jiří Volenec a členka SPOZu Eva Dvořáková přiví-
tali dvě holčičky a dva chlapce. Každé z dětí bylo zapsáno do pamětní knihy a vyfotografováno v naší kolébce. Všichni noví 
občánci obdrželi malý dárek a maminky kytičku. O kulturní program se postaraly děti z místní základní školy pod vedením 
paní učitelky Uhlířové. Novým občánkům, kterými tentokrát byli: Matyáš Kurz, Nela Černohlávková, Tobiáš Hurt a Aneta 
Tesařová, ještě jednou přejeme především hodně zdraví a šťastné dětství, jejich rodičům hodně trpělivosti a radosti při jejich 
výchově. 

DýňoVá stezka oDVahy

rozsVěcení Vánočního stromečku

_ VíTání občánKŮ
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spoZ
V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea: Prchalová Marie, Jelínková Jitka, Černá Marie,  
Pokorný Bohumír, Lepšíková Anna, Dvořák Václav, Kicnerová Marie, Skoupý František, Jelínková Marie, 
Kolářová Božena a Polívková Libuše.

Máme za sebou volby do krajského zastupitelstva a třetinová 
účast voličů nesvědčí o jejich zájmu, jak to bude v budoucnu  
v našem kraji vypadat. Asi jsou se vším spokojeni a mají se 
dobře, přestože dle údajů ČT žije 40 % domácností na hranici 
chudoby. Středočeský kraj má 1,3 milionů obyvatel obývají-
cích 1150 obcí, z toho 83 měst. Zastupitelů, kteří řídí jeho 
chod, je jenom 65. Takže ani ne každé město má svého zástup-
ce s možností prosazovat rozvoj místa, kde žije. Nechci tím 
říci, že zastupitelé se starají jen o své bydliště, ale na příkladu 
řady míst vím, že k němu mají samozřejmě blíže. Nás v těchto 

volbách potkalo štěstí (nebo jsme se o něj zasloužili?),  
že jedním ze zastupitelů byl zvolen náš starosta Jiří Volenec. 
Nepíši za jakou stranu, protože nejsem přítelem politických 
stran. Dám spíše na osobnosti, u kterých mohu ocenit čest-
nost, pracovitost a obětavost pro druhé. Pan Volenec je z rodu 
řemeslníků, u nichž tyto vlastnosti zakořenily. Přeji mu  
zdraví, elán pokračovat v práci pro vzkvétající obec, kraj  
a možná i větší celek.

Karel Kácovský, Netřeb 2016

O úspěchu Martina Štěpánka z ME v biketrialu jste si přečetli 
v jiném letošním čísle našich novin. Dnes se dozvíte o úspě-
chu dalšího člena naší mládeže. To, že Tomáš Műller pomáhá 
svému otci s vedením a chodem zemědělské farmy asi ví větši-
na našich občanů. Že ale také reprezentuje jako student SZeŠ 
Čáslav a to hlavně v orbě, to už ví málokdo. První zkušenosti 
se soutěžní orbou na republikové úrovni Tomáš získal v roce 
2014 na Mistrovství ČR v Mašovicích u Znojma. V juniorech 
skončil na 2. místě, v orbě s jednostranným pluhem svoji  
kategorii vyhrál. Loni se mu v Dolním Újezdu u Litomyšle  
pro nevhodný terén příliš nedařilo, ale i přesto skončil čtvrtý. 
Letos v září Tomáš navázal na předešlé zkušenosti. V Peruci 
na Lounsku se 17. 9. konalo 43. Mistrovství ČR v orbě,  
což je svátek všech zemědělců a farmářů. Zde své síly pomě-
řilo 38 oráčů z celé republiky v sedmi kategoriích. I přes 
nepřízeň počasí mistrovství slavnostně zahájil hejtman  
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zoráním první brázdy 
letošního ročníku. Pak už celý soutěžní prostor patřil zkuše-
ným oráčům, kteří museli během tří hodin zorat soutěžní 
plochu 20 x 100 metrů. Hodnotila se hloubka i šířka brázdy, 
její rovnost a další aspekty. A jak si tedy vedl devatenáctiletý 

Tomáš? V celkovém hodnocení dvou a tříradličných jedno-
stranných klasických pluhů se se svým výkonem probojoval 
na pěkné 4. místo. Avšak v juniorské kategorii přemožitele 
nenašel a odvezl si domů trofej nejcennější: pohár juniorského 
Mistra republiky. Gratulujeme za již dosažená ocenění  
a do nadcházejících bojů nejen na zemědělské půdě mu přeje-
me mnoho dalších podobných úspěchů. 

Volby Pro nás?

Pohár juniorského mistra rePubliky

ZpRáVY Z naŠí MaTeŘInKY
Tak už tu zas máme advent. Je zajímavou skutečností, že zatím, 
co jiné svátky a roční období k nám přicházejí jaksi nenápadně, 
pomalu a postupně, advent k nám doslova vletí. Má na to „čertí 
flotilu“. Čerti k nám nakukovali okny, dveřmi a pohupovali se 
na závěsech. Děti kreslily, jak si čerta představují. Čekala na ně 
„čertí škola“, ve které po celé dopoledne plnily „pekelné 
úkoly“ - například vyrobit z ruliček čerta i s řetězem, či Miku-
láše, naučit se čertí říkadlo, písničku a taneček, zahrát si 
kutálenou na čertí kuželky a stavět pekelnou pyramidu z polí-
nek. Děti také přemýšlely, kterými dalšími jmény mohou čerta 
pojmenovat a že jich naše bohatá mateřština má! Další den  
na ně čekalo divadelní představení herecké dvojice Pernštejni 
s moc pěknou loutkovou pohádkou Jak si čerti Jelito a Kopyto 
vařili vtipnou kaši. A nakonec mikulášská nadílka. V naší 
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mateřince ctíme starou tradici, každoročně k „Myšičkám“  
a „Koťátkům“ přijdou na návštěvu čert s Mikulášem a někdy  
i s andělem. Čert má v knize hříchů zapsané všechny lumpíky 
a ti musí slíbit jemu i Mikulášovi, že se polepší. Letos na sebe 
tyto role vzali tatínkové Kučera a Laczko, vloni to byly paní 
kuchařky a školnice. A ať už je děti poznají, či nepoznají, 
vždycky chceme, aby pro ně toto setkání s nadpozemskými 
bytostmi bylo krásným zážitkem. Jakmile zmizeli čerti, oděli 
jsme školu vánoční výzdobou a dali jsme se do tvoření vánoč-
ních přáníček, ozdob, svícínků a dárečků, které si děti odnesou 
domů, ale také je roznášíme s vinšováním krásných Vánoc  
a nového roku po vsi. Abychom načerpali vánoční atmosféru  
a nápady na tvoření, byli jsme se podívat na vánoční výstavy  

u zahradníků Starkla a Hortise. Nejvíce práce máme s přípra-
vou vánočních besídek. Prezentujeme na nich to, co jsme se  
s dětmi od začátku školního roku naučili a jsou našim největ-
ším vánočním dárkem rodinným příslušníkům našich „Myšiček 
a „Koťátek“. Dnes, kdy píšu tento příspěvek, jsou besídky 
ještě před námi a my pilně opakujeme a nacvičujeme říkadla, 
písničky, koledy, tanečky a pohádky. Doufám a přeji si, aby se 
nám obě besídky vydařily - jsou ukázkou výsledků naší práce 
s dětmi, kterou děláme s radostí a na které nám záleží.
A teď už mi zbývá jen popřát: „Šťastné a veselé“ a do nového 
roku: „Pokoj všem lidem dobré vůle“. 

 Bc. Květa Roušalová

ŠKolní ZpRáVY

Školní život je v plném proudu a v naší vesnické školičce se 
konalo již spoustu akcí pro děti i veřejnost. V měsíci říjnu jsme 
naši školu otevřeli k nahlédnutí rodičům i ostatním návštěvní-
kům. 20. října jsme pro všechny zájemce připravili otevřené 
hodiny, do kterých mohl nahlédnout každý, kdo měl zájem  
a čas. Odpoledne pak probíhal klasický den otevřených dveří. 
Děti tuto akci milují, protože jsou hrdé na to, že mohou před-
vést rodičům, co se naučily a jak ve škole pracují. 
25. října jsme si zahráli na strašidelnou školu. Celý den jsme 
vyráběli a tvořili podzimní dekorace a připomínali si památku 
zesnulých. Snažíme se dětem vysvětlovat, že naším tradičním 
českým svátkem jsou Dušičky, ale že anglosaský svátek 
Halloween pochází ze stejného keltského svátku Samhain  
a oslavuje, stejně jako naše Dušičky, vzpomínku na naše  

blízké zemřelé. Halloween nijak nepropagujeme, ale díky 
tradičním školním akcím rozšiřujeme dětem obzory, což 
považujeme za nejdůležitější.
Nezapomenutelnou listopadovou akcí byl příjezd mobilního 
planetária. Měli jsme štěstí na úžasného lektora, kterým byl 
pan Vladimír Kunz. Ten se jako externí autor podílel na pořa-
du České televize, Teleskop a od roku 1955 natočil tři 
dokumenty a dva TV pořady, z nichž je nejznámější cyklus 
Popularis. Jeho vyprávění o vesmíru, které ale doplňoval  
i poznatky z přírody, bylo pro děti tak poutavé, že jsme  
s projekcí končili až s odchodem dětí ze školní družiny.  
Pan Kunz byl našimi dětmi nadšený a s takovým zájmem dětí 
se prý ještě nesetkal. Roste nám tady zřejmě nová vědecko-
technická generace. 

PoDzim V zŠ církVice
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17. listopadu nás čekal Lampionový průvod. Opět jsme vyra-
zili s lampiony od kostela sv. Jakuba do naší školy, kde jsme  
se občerstvili a pokračovali jsme dál na fotbalové hřiště.  
Tam jsme vypustili balón míru a svobody a připomněli si tak 
boj studentů za demokracii. 
Naše aktivity vyvrcholily největší podzimní akcí, kterou bylo 
tradiční Adventní tvoření. Naše škola se proměnila na tvořivý 
trh. Na každém stanovišti si mohli návštěvníci vytvořit 
adventní dekoraci či vazbu. Kdo nechtěl vyrábět, mohl si 
zakoupit vánoční dekoraci, či ozdobený perníček v prodejním 
stánku. Celé odpoledne nám hrály koledy a škola byla provo-
něná jehličím. Účast byla opravdu hojná a my touto cestou 
moc děkujeme za podporu a pomoc s přípravami. 

V prosinci si připravili naši páťáčci pro své mladší spolužáky 
mikulášskou besídku. Svatá trojice obešla všechny třídy  
a spravedlivě vyplatila všechny dětičky. 9. 12. jsme ve spolu-
práci s Obecním úřadem Církvice pořádali vypouštění 
balónků Ježíškovi. Sice se nás nesešlo tolik, ale zřejmě je to  
i časem zahájení této akce. V 15.15 je většina z nás ještě  
v práci. Dětičky si ale přáníčko s balónkem vypustily a já 
doufám, že se jim alespoň některá vánoční přání splní. Všem 
našim dětem, rodičům, přátelům školy, ale i všem občanům 
naší obce přeji kouzelný vánoční čas a v novém roce 2017 
hodně zdraví, úspěchů a sil. 

Ludmila Hrušková
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sDH CíRKVICe
Letošní začátek hry Plamen se nám vydařil. Jelo se na stadion 
Olympia v Kutné Hoře, kam jsme za naše SDH přivezli čtyři 
soutěžní týmy - jedno družstvo starších a tři mladší. Soutěži-
lo se ve štafetě dvojic, štafetě 4 x 60 m a štafetě CTIF. Děti 
měli celkem natrénováno a tak se na závody těšily. U mladších 
družstvo „A“ předvedlo velice pěkné, vyrovnané pokusy, takže 
si odvezlo zasloužený bronz. Družstvu „B“ se nepovedl pouze 
pokus na štafetě CTIF, takže skončili na pěkném pátém místě. 
Družstvo „C“, za které závodili naši nejmenší, podalo na svůj 
věk moc pěkné výkony, ale v konkurenci dětí o čtyři roky star-
ších není možné se prosadit. I tak to nevzdávali a vybojovali  
si 13. místo z patnácti soutěžících družstev.  
V kategorii starších rozhodovaly pouze setiny sekundy.  
Ve štafetě 4x 60 m doběhla do cíle čtyři družstva v rozme-
zí necelých 2 s, což nás připravilo o medailové umístění.  
Ale 4. místo je pro nás úspěch a hlavně motivace do dalšího 
kola.

Letošní hasičský zájezd byl opět dvoudenní a byl naplánován 
na Děčínsko. O zájezd je vždy velký zájem a autobus praskal 
ve švech. První den jsme navštívili Hřensko a okolí. Hraniční 
obec Hřensko tvoří vstupní bránu do Národního parku České 
Švýcarsko. Hřensko se svoji polohou na soutoku řek Labe  
a Kamenice, je se svými 115 m.n.m. nejníže položeným místem 
v České republice. Návštěvníky jistě uchvátí mohutný kaňon 
Labe, z něho vstupuje mezi skály neméně krásné údolí vinoucí 
se podél řeky Kamenice. Značná část obce se rozkládá v tomto 
údolí, které je z obou stran obklopeno vysokou hradbou  
skalních stěn. Díky nízkým teplotám mezi skalami se zde daří 
horským rostlinám, což je při nízké nadmořské výšce Hřenska 
nevídanou raritou. Tolik praví turistické informace a mě nezbý-
vá než jenom souhlasit. Někteří se vydali na výlet na Pravčickou 
bránu, největší přírodní skalní most na našem kontinentu. 
Ostatní zvolili soutěsky řeky Kamenice, kde je možné absolvo-

vat projížďku na lodičkách s humorným výkladem převozníka 
a dvoujazyčně. Česky a německy, protože je tu spousta němec-
kých turistů. Druhý den byl vyčleněn pro návštěvu podzemní 
letecké továrny z II. světové války Rabštejn Jánská. Labyrinty 
podzemních chodeb jsou dlouhé 4500 m. Štoly byly raženy  
za II. světové války vězni koncentračního tábora v letech  
1944-1945. Budování podzemní továrny si vyžádalo několik 
desítek životů vězňů koncentračního tábora Rabštejn. Všichni 
jsme naslouchali poutavému vyprávění průvodce pana Peška  
a pomyslně skláněli hlavu před jeho obrovským úsilím zachrá-
nit vystavené exempláře a prostředí podzemní továrny  
pro další generace. Děkuji Petru Málkovi, že do programu 
zájezdu zahrnuje poznávání historie našeho národa z II. světové 
války, je to stále potřebné.

Za SDH Církvice Hana Kosinová

hasičský zájezD na Děčínsko

sDh církvice pořádá 11. února 2017 zimní zájezd do herlíkovic v krkonoších. 
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sK CíRKVICe

 KLUB Z V R P S B P+ P-
1. Červ. Janovice 13 11 0 2 47:20 33 0 0
2. Církvice 13 10 0 3 28:13 30 1 1
3. Kácov B 13 9 0 4 40:24 28 0 1
4. Zbýšov 13 9 0 4 34:23 26 1 0
5. Křesetice 13 9 0 4 43:29 25 2 0
6. Bílé Podolí B 13 7 0 6 42:36 22 0 1
7. Tupadly B 13 6 0 7 29:21 18 1 1
8. Štrampouch 13 6 0 7 35:36 18 1 1
9. Sedlec B 13 7 0 6 34:37 18 3 0

10. Miskovice 13 4 0 9 29:40 14 0 2
11. Horky 13 4 0 9 27:42 12 0 0
12. Malín B 13 3 0 10 23:43 11 0 2
13. Paběnice B 13 3 0 10 17:36 9 1 1
14. Kluky 13 3 0 10 12:40 9 2 2

 KLUB Z V R P S B P+ P-
1. Čáslav E 10 10 0 0 112:12 30 0 0
2. Tupadly 9 7 0 2 39:19 21 0 0
3. Čáslav F 9 5 1 3 44:26 16 0 0
4. Vrdy 9 4 1 4 36:38 13 0 0
5. Církvice 9 3 1 5 21:38 10 0 0
6. Močovice 10 2 1 7 13:65 7 0 0
7. Malešov 10 0 0 10 13:80 0 0 0

iii. třída

mladší žáci sk. a
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SK CíRKViCE srdečně zve všechny občany na ples, který se koná v sobotu 25. 2. 2017 
a dětský karneval v neděli 26. 2. 2017 

a přeje krásné vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2017. 

8. 1. 2017 tříkráloVá sbírka  
 (Děti ze zŠ)
21. 1. 2017 hasičský Ples
25. 2. 2017 karneVal
26. 2. 2017 Dětský karneVal
25. 3. 2017 jarní Ples

PozVánka 
na PřiPraVoVané akce


