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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Kostel Sv. Vavřince Kostel Sv. Jakuba

velmi často se na mě obracíte s dotazem v jakém stavu je 
Církvický obchvat a kdy už se konečně začne s jeho výstav-
bou.

Co se týká výkupu pozemků, tak mám informaci, že vy-
koupeno je již 95% a na zbylé jsou již připraveny smlouvy 
a budou odkoupeny v krátké době. Pouze jeden pozemek 
bude vyvlastněn a předpokládaný termín vyvlastnění je bře-
zen – duben 2018. Pak by nemělo výstavbě obchvatu již nic 
bránit, ale bohužel tomu tak není, neboť nastaly nové kompli-
kace, které termín zahájení určitě oddálí.

Na zvolenou variantu C-2, která vede kolem mlýna Vrab-
cov, byla podána žaloba ke Krajskému soudu v Praze. Ten po 
prošetření žalobu uznal a dojde k novému posouzení, neboť 
k projednání trasy obchvatu vedoucí přes pozemky v k.ú. 
Církvice nebyl přizván jeden z majitelů sousedícího pozem-

Již letos na jaře jsem psal o tom, že 
jsme podali žádost o dotaci na chodník Ja-
kub – Netřeba ze státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI). Bohužel, na letošní 
rok, jsme s touto žádostí nebyli úspěšní. 
Mě osobně tato skutečnost mrzí o to více, 
že tento chodník bude významně slou-
žit kromě jiného obyvatelům lokality „Za 
Netřebským Špýcharem“, kde v současné 
době žije kolem 150 lidí a já jsem se podí-
lel v roce 2008 na vytvoření tohoto záměru 
a následně i na jeho uskutečnění.  

V současné době je připravena žádost 
o dotaci na realizaci chodníku Jakub – Ne-
třeba rovněž ze SFDI na rok 2018. Jak jsem 
již na jaře uváděl, jedná se o dost složitou 
akci, jejíž součástí je výměna vodovodního 
řadu umístěného pod budoucím chodní-
kem, dále vybudování dešťové kanalizace 
a veřejného osvětlení. Na tyto stavby nava-
zuje ještě rekonstrukce místních komuni-
kací „Pod Hřištěm“ a „Nad Hřištěm“. Cel-
ková cena těchto staveb je zhruba 12 mil. 
Kč. Z toho jsme již obdrželi částku 1,2 mil. 
Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Stře-
dočeského Fondu obnovy venkova v rámci 
Tematického zadání obnova venkova, ob-
last podpory Dopravní infrastruktura na 
vybudování veřejného osvětlení. Pokud 

ku. Týká se to pouze sousedícího pozemku trasy obchvatu  
C-2 v lokalitě právě u mlýna Vrabcov.

Z tohoto důvodu se termín zahájení posune, přípravné 
práce pokračují dále a obchvat obce vybudován bude. Sám za 
sebe podanou stížnost odsuzuji a budu usilovat o to, aby celý 
problém byl vyřešen co nejdříve a s výstavbou se mohlo začít. 
S vyřešením tohoto problému nám velice pomáhá starosta 
Čáslavi, senátor ing. Strnad a hlavní projektant ing. Nejedlý, 
kterým patří poděkování.

Na závěr mé informace mi Vážení spoluobčané dovolte, 
abych Vám popřál klidné a krásné prožití Vánočních svátků 
a v novém roce hodně štěstí, zdraví, pohodu a vše to, co si 
každý budete přát.

Jiří Volenec, starosta

JAK TO BUDE S CHODNÍKEM?
budeme úspěšní s žádostí o dotaci ze SFDI, 
mohli bychom obdržet dalších zhruba 5,5 
mil. Kč a to by bylo více jak polovina ná-
kladů na celou výše uvedenou stavbu. 
V rozpočtu obce Církvice na rok 2018 se 
počítá s částkami, které umožní realizaci 
výše uvedených staveb, i kdyby se nepoda-
řilo získat dotaci. 

Je nutné ještě říci, že celá tato akce byla 
složitá nejen při přípravě, ale bude velice 
složitá i při vlastní realizaci. Určitě dojde 
k omezení přístupu do mnoha domác-
ností, i když se budeme snažit, aby to bylo 
co nejméně a na co nejkratší dobu. Za to 
se všem, kterých se to dotkne, již dopře-
du omlouváme. Na druhou stranu to ode 
všech občanů obce vyžaduje co největší 
ohleduplnost, především pokud jde o par-
kování vozidel. Je důležité si uvědomit, že 
vybudování chodníku Jakub – Netřeba 
je důležité nejen pro zvýšení bezpečnosti 
chodců, zvláště dětí navštěvujících místní 
základní školu, ale i pro zlepšení celkové 
kvality života v naší obci.

Kdy proběhne vlastní realizace? Když 
to hodně zjednoduším, tak od března do 
konce srpna roku 2018. Nejdříve se bude 
rekonstruovat vodovodní řad a pokládat 
dešťová kanalizace a to co nejdříve na jaře 

příštího roku, jak to klimatické podmín-
ky dovolí s tím, že by tato etapa měla být 
hotová nejpozději do konce dubna. Ná-
sledně to znamená, že v květnu by měla 
proběhnout realizace obnovy místních 
komunikací „Pod Hřištěm“ a „Nad Hřiš-
těm“. Vlastní stavba chodníku včetně ve-
řejného osvětlení by měla proběhnout od 
půlky června do konce srpna a děti by po 
tomto chodníku měly již jít na zahájení 
nového školního roku. 

I když na podzim příštího roku budou 
volby do obecních zastupitelstev, učiním 
vše potřebné, aby ani z administrativního 
hlediska nezůstal žádný rest, to znamená, 
bude provedena kolaudace, majetkopráv-
ní vypořádání a provedeno závěrečné 
vyhodnocení akce ke všem dotačním ti-
tulům. 

A protože se blíží čas Vánoc, chci 
popřát všem občanům naší obce, která 
je pro mě osobně hezkým místem pro 
život, pohodové a příjemné prožití svát-
ků vánočních a mnoho štěstí, osobních 
i pracovních úspěchů a především pevné 
zdraví do roku 2018. 

 RSDr. Stanislav Vlk
místostarosta obce
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V ÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Ve středu 1.11. 2017 byla slavnostně uvedena do provozu nová třída pro nejmenší (2-3leté) občánky Církvice

Volba prezidenta České republiky 2018 se koná: 
• v pátek  12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin    
• v sobotu  13. ledna 2018 od  8,00 hodin do 14,00 hodin
• případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Místem konání voleb:
Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Církvice – knihovna (ve dvoře za obecním úřadem) pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Církvici.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Jakub – sokolovna pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Jakubě.
Volba prezidenta České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB V OBCI CÍRKVICE

V sobotu 23.9. 2017 se těsně před čtrnáctou hodinou 
začali do zasedací místnosti scházet místní mladí rodiče se 
svojí drobotinou, aby se zúčastnili slavnostního „Vítání ob-
čánků“. Tohoto významného společenského aktu byli pří-
tomni i prarodiče a praprarodiče. Všichni noví občánci ob-
drželi malý dárek a maminky kytičku. O kulturní program 
se postaraly děti z místní základní školy pod vedením paní 

učitelky Uhlířové. Naší milou povinností bylo mezi občany 
obce přivítat: Adélu Klepáčovou, Emu Matouškovou, Mi-
chala Nováka, Annabell Štursovou a Kristýnu Vávrovou.

Ještě jednou přejeme především hodně zdraví a šťastné 
dětství, jejich rodičům hodně trpělivosti a radosti při jejich 
výchově.

SPOZ

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Prchalová Marie, Šimonová Věra, Nápravníková Ludmila, Tyrnerová Jaroslava, Trpišovský Miroslav, Polívková 
Libuše a Zikmunda Jaroslav.

V listopadu byla dokončena v rámci pozemkových úprav Pozemkovým úřadem cesta Do Luk. Upozorňujeme 
proto občany, že tato cesta není určena pro osobní ani nákladní dopravu. Slouží pouze pro zemědělce, dopravní 
obsluhu, cyklisty a pěší.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

DÝŇOVÁ STEZKA ODVAHY
Nikdy není na škodu vyzkou-

šet odvahu a třeba se i malinko bát. 
Nikdo není super hrdina nebo ne-
bojsa, ale se strachem se dá bojovat 
a taky nad ním zvítězit. Na letošní 
dýňové stezce odvahy 27. října, kte-
rá byla opět deštivá, si odvahu vy-
zkoušelo asi 70 dětí. Na strašidelné 
putování děti posílala čarodějnice. 
Cestou měly možnost navštívit uša-
tou ježibabu, která nabízela sladkost 
ukrytou v nádobě s červy a pavouky, 
výtvarně se vydovádět u upíra s du-
chem starce, a nebo potkat zombie. 
Dále děti mohly u ducha lovit nepo-
sedné breberky, které mu spadly do 
slizu, poskládat kostlivce do rakve 
a u černokněžníka se naučit kouzel-

nému krkolomnému zaříkávadlu. 
Potom se už jenom stačilo podepsat 
u netopýra na začarovanou listinu 
a radovat se z překonaného strachu 

a sladké odměny. Rodiče se při čeká-
ní na své ratolesti měli možnost tra-
dičně zahřát svařáčkem nebo čajem.

PODZIMNÍ DÍLNIČKA
V pátek 20. října se v prostorách školy opět tvořilo. 

Z podzimních odstínů žluté, oranžové, rezavé a zelené 
barvy si návštěvníci mohli vlastnoručně vyrobit různé 
ozdoby. Materiál na tradiční i netradiční dekorace na-
bízí příroda. Venku už sice pomalu usíná, ale v interiéru 
však dál příjemně zdobí.
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Vánoční strom nám letos pomohli rozsvítit anděl Pe-

tronel a čert Uriáš, spolu s dalšími postavami známé po-
hádky Anděl Páně. Scénka, kterou nám místní divadelníci 
zahráli, byla jako tradičně humorně laděná a také poučná. 
Ne všichni z nás asi věděli, že písmena K+M+B nezname-
nají jména tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar, ale Christus 
mansionem benedicat, což je v překladu – Kristus požehnej 
tomuto domu. A že tři křížky za velkými písmeny nejsou 
plusy, ale představují Nejsvětější Trojici. 

O hudební doprovod se postarali místní hudebníci, 
se kterými si každý rád zanotoval. Nechybělo ani sladké 
pokušení a svařáček, kterého se pro velký počet diváků ne-
dostalo. Děkujeme všem, kdo se v dnešní uspěchané době 
podíleli na přípravě tohoto příjemného večera.

 Počet voličů Počet platných hlasů Volební účast v %

Okrsek č. 1 Církvice 317 314 61,91

Okrsek č. 2 Jakub 333 328 67,14

 Okrsek č.1 Církvice Okrsek č.2 Jakub

Občanská demokratická strana 32 27

Řád národa - Vlastenecká unie 2 1

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0

Česká str. sociálně demokrat. 47 40

Radostné Česko 0 0

Starostové a nezávislí 35 46

Komunistická str. Čech a Moravy 23 36

Strana zelených 0 0

ROZUMNÍ-stop migraci, diktát. EU 3 0

Strana svobodných občanů 2 2

Blok proti islam. - Obran. domova 0 0

Občanská demokratická aliance 0 0

Česká pirátská strana 24 31

Unie H.A.V.E.L. 0 0

Referendum o Evropské unii 0 1

TOP 09 6 7

ANO 2011 87 89

Dobrá volba 2016 0 0

SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka 0 0

Křesť. demokr. unie-  Čs. str. lid. 11 7

Česká strana národně sociální 0 0

Realisté 0 2

Sportovci 1 1

Dělnic. str. sociální spravedl. 0 1

Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD) 40 37

Strana Práv Občanů 0 0

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 v obci Církvice

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

24.12. 2017 Adventní koncert
(kostel Sv. Vavřince od 16:00 hodin)

6.1. 2018 Tříkrálová sbírka (děti ze ZŠ)

20.1. 2018   Hasičský ples

24.2. 2018 Karneval

25.2. 2018 Dětský karneval

24.3. 2018 Jarní ples

Pozvánka na zimní zájezd

SDH Církvice zve 10. února 2018 
všechny sportovní nadšence a vy-
znavače lyžování na jednodenní 
zájezd do Deštného v Orlických 
horách. Cena zájezdu je 250,- Kč/
osoba, děti 150,- Kč a děti z krouž-
ku mladých hasičů v doprovodu 
dospělé osoby zdarma. Přihlásit 
se a zaplatit můžete u Petra Málka 
nebo Marie Procházkové na OÚ.

Poplatky za svoz komunálního odpadu a psy 2018

Obecní úřad oznamuje občanům, že poplatky za svoz komunální-
ho odpadu a za psy na rok 2018 si mohou občané zaplatit v pokladně 
OÚ v termínu od 15. ledna, nebo bankovním převodem na číslo účtu: 
3924161//0100 (variabilní symbol – číslo popisné, do zprávy pro příjem-
ce uvádějte příjmení). Výše poplatků se nemění: svoz odpadu 500,- Kč/
osoba/rok, poplatek za psa 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč a dů-
chodci 50,- Kč/ks. Nového pejska je nutné přihlásit osobně na OÚ, kde je 
potřeba mimo jiné zakoupit známku. Splatnost poplatků je do 31.3. 2018

Upozorňujeme občany, že ve sběrném dvoře za obecním úřadem bude v zimním období omezen provoz. V prosin-
ci bude naposledy otevřeno 16.12. 2017, v lednu bude sběrný dvůr uzavřen. V únoru a v březnu bude otevřeno každou 
lichou sobotu, počínaje 3.2. 2018. 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. 

SBĚRNÝ DVŮR

NABÍDKA NA SVOZ BIO ODPADU
V poslední době se klade stále větší důraz na třídění 

odpadu. Samotná svozová společnost AVE nutí občany 
třídit, krom ostatních komodit také v oblasti biologické-
ho odpadu. Tento odpad do popelnice opravdu nepatří, 
maximálně 10% z celkového množství odpadu. Nabízí 
proto občanům možnost vývozu biologického odpadu 
z vlastních nádob (hnědá plastová popelnice 240 l), kte-
rý probíhá v měsících duben – listopad, ve čtrnáctiden-

ních intervalech za cenu 765,- Kč/sezona včetně proná-
jmu výše uvedené nádoby. Společnost AVE CZ v rámci 
efektivity požaduje k zavedení tohoto vývozu v naší obci 
alespoň 50 domácností. Zájemci o vývoz tohoto odpadu 
se mohou hlásit do konce ledna na OÚ, nebo emailem: 
ucetni@cirkvice.cz. Možnost odkládání BIO odpadu za 
obecním úřadem zůstává beze změn.

Půjčky z Fondu bydlení

Zastupitelstvo obce vyhlásilo po-
skytování půjček z Fondu bydlení 
pro rok 2018. Žádosti o poskytnutí 
půjčky bude možné podávat na OÚ 
v lednu a únoru, v březnu proběh-
ne výběrové řízení. Více informací 
získáte na obecním úřadě. 

UPOZORNĚNÍ

Začala zima a proto chceme touto cestou apelovat na vlastníky motorových 
vozidel ohledně parkování na veřejném prostranství. Je to veliký problém. 
Jak v létě při sekání trávy, kdy odletují kamínky od sekaček, tak v zimě, kdy 
se provádí údržba místních komunikací a chodníků. Když napadne sníh, 
tak není vůbec jednoduché se traktorem s pluhem či malým traktůrkem se 
zametákem vyhýbat zaparkovaným vozidlům. Parkujte prosím svá vozidla 
mimo komunikace a chodníky, tzn. uklízejte si svá auta na vlastní pozem-
ky. Kde bude parkováno na veřejném prostranství, tam nebude z hlediska 
bezpečnosti zimní údržba provedena. Předejděte proto, prosím, zbytečným 
komplikacím. 
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ŠKOLNÍ ZPRÁVY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A OTEVŘENÉ 
VYUČOVÁNÍ

Také letos, jako již tradičně, se otevřely dveře naší ško-
ly. Žáci i paní učitelky přivítali v úterý 17. října rodiče, 
prarodiče i další návštěvníky při otevřeném vyučování.  
Ve všech třídách bylo možno zhlédnout množství aktivit, 
kterými chlapci a děvčata získávají své znalosti a doved-
nosti v průběhu celého školního roku. 

Děti pracovaly aktivně a s velkým nasazením. Před-
vedly, že jsou schopny spolupracovat se spolužáky, ko-
munikovat, prezentovat svoje myšlenky, řešit problémo-
vé úlohy nebo efektivně využívat moderní technologie. 
Mnohde se podařilo vtáhnout do pracovní atmosféry 
i návštěvníky, kteří si tak mohli vyzkoušet, jak nenásil-
ně jsou děti, prostřednictvím využívání nových metod 

a pestrých forem práce, vedeny k osobnímu rozvoji. Žáč-
ci měli radost z velkého zájmu veřejnosti a z pochvalných 
slov svých blízkých.

Škola byla pro veřejnost přístupná i v odpoledních 
hodinách, kdy bylo možno nahlédnout do moderně vy-
bavených učeben, vyzdobených dětskými pracemi, ale 
také jak přispívá atraktivní program obou oddělení škol-
ní družiny a množství zájmových kroužků, které na naší 
škole fungují, k zajištění vhodného a příjemného využí-
vání volného času dětí. 

Velice si vážíme zájmu veřejnosti o dění ve škole a dě-
kujeme za hojnou účast a trvalou podporu.

Mgr. Jana Závůrková

CESTOVÁNÍ ZA KULTUROU
Již v předchozím školním roce jsme se rozhodli, že vyrazí-

me za kulturním zážitkem trochu dále od naší školy. Oslovila 
nás nabídka divadla Hybernia v Praze s muzikálem „Alenka v 
kraji zázraků.“

Netrpělivě jsme očekávali den, kdy vyrazíme do hlavního 
města. Ten den nastal 6. listopadu. Svátečně oblečeni, s batůž-
kem naplněným svačinou a plni očekávání, jsme vyrazili smě-
rem ku Praze. Bohužel nás během cesty zastihly nepříjemnos-
ti a my se zdrželi. „Co bude dál? Jak to dopadne?“, probíhalo 
všem hlavou. I přes všechny nezdary jsme sice se zpožděním, 
ale přeci, dorazili na místo určení - divadlo Hybernia. 

Ani jsme nedutali a jako myšky vpluli do dění již probíha-
jícího muzikálu. Aniž bychom tušili, přivítali nás i sami herci 
v rámci programu. Hltali jsme očima dění na jevišti – každý 
pohyb, slovo, písně, melodie. Bylo to úžasné. Občas mezi ně-
které z nás dokonce přilétla i rekvizita. O to více jsme prožívali 
celé představení. Herci nám předvedli své maximální nasazení 
a vtáhli nás celou duší do děje. Domů jsme se vraceli se skvělý-
mi zážitky a budeme se těšit opět na další.

Mgr. Jitka Kvízová

LAMPIONOVÝ PRŮVOD A ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Při příležitosti osmadvacetiletého výročí sametové re-

voluce jsme se 17. listopadu sešli před kostelem sv. Jaku-
ba. I když bylo celý den deštivo, v pět hodin odpoledne už 
naštěstí nepršelo. Lampiony osvícený průvod se vydal ke 
škole, kde byl připraven čajík a domácí muffi  nka pro děti 
a sladký svařáček pro dospělé.

Po občerstvení jsme naši procházku ukončili na fot-
balovém hřišti, kde jsme vypustili balóny přání. Do světa 
vyletělo pět lampionů a já nám přeji, aby se všechna naše 
přání vyplnila. Zároveň všem děkuji za účast a svým ko-
legyním za pomoc s přípravou občerstvení.

Opravdu zlatým hřebem podzimu je pro nás tra-
diční Adventní tvoření. Letos vyšel adventní pátek na 

ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY
A je tu podzim, listy opadávají, dny se krátí, ale u nás 

v mateřince se pořád něco děje. Máme velikou radost 
z toho, že byla slavnostně uvedena do provozu nová tří-
da Broučků, pro nejmenší občánky Církvice. Třída má 
kapacitu 15 dětí a je plně obsazena. Paní učitelky vítají 
malé Broučky každé ráno s úsměvem a radostí. Společně 
si hrajeme, tvoříme, učíme se pravidlům společenského 
chování a vymýšlíme stále nový a bohatý program.

Již jsme navštívili divadélko „Jejda, strašidýlka“ 
z agentury Pernštejni, které mělo u dětí očividný úspěch. 
Chodíme společně na procházky, krmíme kachny, ane-
bo jen dovádíme na zahradě s kamarády od Myšiček 
a Koťátek. Již zmíněné zbývající dvě třídy naší mateřské 
školy od 19.9. do 14.11. úspěšně absolvovaly začátky pla-
veckého výcviku. Dne 19.10. podnikla Koťátka podzimní 
dopolední výlet do zahradnictví Starkl a Hortis nedaleko 
města Čáslav. Mezi další aktivity jsme zařadili tvořivou 
dílničku, která se ve třídě Koťátek uskutečnila 25.10. pod 
názvem „Strašáci Dýňáci“ a 15.11. byl ve třídě Koťátek 
projektový den, který upoutal pozornost dětí svým ná-
zvem „Den s Večerníčkem“.  Nechyběly masky právě 

postavičky Večerníčka, víly, Rumcajse nebo čarodějnice, 
které byly doplněny spoustou dalších krásných, převážně 
pohádkových, kostýmů.  Děti se náramně bavily a velmi 
si užily celý pohádkový den. Také u Myšiček bylo veselo. 
Tvořivá dílnička v této třídě proběhla v úterý 31.10., díky 
které si děti mohly společně s rodiči vyrobit krásné pod-
zimní dekorace z přírodních materiálů. O dva dny poz-
ději, tedy 2.11., následoval projektový den s názvem „Du-
chové a strašidla“. Děti si vyrobily kouzelnickou hůlku, 
nejrůznější strašidýlka a báječně si připravený den užily. 
Teď už Broučci, Myšičky i Koťátka netrpělivě vyhlíží pří-
chod nejkrásnějších svátků v roce. Vánoce jsou za dveř-
mi a v naší mateřince máme plné ruce práce. Příprava 
na vánoční besídky, návštěva Mikuláše, divadélko Kůzle 
s představením „Cesta do Betléma“, a především nadělo-
vání dárečků pod stromeček, to je stručný výčet několika 
akcí, které nás čekají v následujícím měsíci.

Pojďme si tedy společně užít atmosféru předvánoč-
ního času, která už nedočkavě klepe na dveře. Za celou 
mateřinku přejeme klidné a pohodové Vánoce a šťastný 
nový rok 2018.

Lenka Pažičanová

HALLOWEENSKÉ PŘESPÁVÁNÍ V 5. ROČNÍKU
Strašidelné kostýmy nachystány a hurá do školy. Dlouho 

očekávané přespávání je konečně tady a škola čar a kouzel 
může začít. 

Vše vypuklo 24.10. 2017 a jen co se děti rozloučily 
s rodiči, pustili jsme se do práce. Čekala nás výroba straši-
delných svícínků pro navození té správné atmosféry k vy-
právění strašidelných příběhů, které si žáci sami přichystali. 
Nechyběla ani soutěž o nejlepší masky a další zábavné akti-
vity, které vyvrcholily venkovní strašidelnou bojovkou. Bo-
jovku jsme naštěstí všichni ve zdraví přežili a dokonce jsme 
se seznámili s čertem a Bílou paní. 

Potom už jsme se šli zachumlat do spacáků, přečetli jsme 
si pohádku na dobrou noc, abychom se nebáli a šlo se spin-
kat. Druhý den, když jsme se probudili, tak už byla ve škole 
další strašidýlka z ostatních ročníků a my se dali znovu do 
práce. Připravili jsme kouzelný lektvar, upekli lidské prstíky, 
zasoutěžili jsme si při výlovu jablek z vody, v okrajování nej-
delší slupky a v motání mumií. A abychom doplnili energii, 
dopřáli jsme si na svačinku vynikající slané a sladké pečivo 
a další dobrůtky, které pro nás připravily maminky. Po 5. 
vyučovací hodině jsme se odebrali na oběd a po něm už na 
děti čekal prodloužený víkend a zasloužený odpočinek. 

Mgr. Šárka Viktorová
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Na závěr mi dovolte popřát všem klidný předvánoční 
čas, pokojné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku 
2018.

Mgr. Ludmila Hrušková

MÍČOVÉ HRY
Oddíl Míčových her:

Od 13.9. 2017 byla zahájena již 4. sezóna oddílu Mí-
čových her při TJ Církvice. Děti dochází do oddílu na 
tréninky jednou týdně a během roku se účastní soutěže 
- Krajského přeboru v minivolejbale. Vyhrazený čas v tě-
locvičně má oddíl ve středu od 15:00 do 17:30 hodin. 
Děti jsou rozděleny podle věkových kategorií takto:
Mladší děti: 1. – 2. třída  Středa15:00-16:15 
Starší děti: 3. – 6. třída  Středa 16:00 - 17:30 
Sezóna byla zahájena již tradičně 1.turnajem Krajského 
přeboru v minivolejbale, který se konal 17.11. 2017 v Ko-
líně a který prověřil naší letní přípravu. V nejmladší žlu-
té kategorii jsme se umístili na pomyslné bedně a získali 

TJ  CÍRKVICE

SDH CÍRKVICE
PLAMEN 2017 – 2018, 1. KOLO

Tak, jak nám počasí nepřálo při trénincích, tak na pod-
zimní kolo Plamene 2017 – 2018 to bylo naopak. V sobo-
tu 14. října, kdy jsme jeli s dětmi do Kutné Hory, zavládlo 
krásné babí léto. Nálada byla díky hřejivému sluníčku vyni-
kající. S výkony dětí jsme byli nadmíru spokojeni, i když se 
samozřejmě vyskytly nějaké zbytečné chybičky. Děti se moc 
snažily a měly z pohybu a hlavně ze svých výkonů velikou 
radost. Do dalšího kola, které proběhne na jaře, máme dob-
ře nakročeno. 
Umístění starších – 5. místo
Mladší „A“ – 4. místo
 „B“ – 8. místo
 „C“ – 12. místo

VYSOKÁ – 21.10. 2017
23 mužů, 6 žen, 6 závodníků s dýchací technikou a 22 mlad-
ších a starších hasičů bojovalo v podzimním závodu v běhu 
na rozhlednu Vysoká. V kategorii mužů se jarní vítězství ne-
podařilo uhájit Dominiku Holcovi. Jeho výkon překonal Bo-
houš Klečka o 32 setin sekundy a Lukáš Hoskovec dokonce 
o 49 setin. Ten si také v této kategorii odvezl s časem 34,01 
s vítězství. Závod byl už po několikáté také připraven pro ka-
tegorii mladších a starších dětí, kde jsme měli též zástupce. 
Pavel Pikhart si s časem 43,97 s vybojoval krásné 2. místo. 
Umístění našich mužů: 
2. místo B. Klečka
3. místo D. Holec
4. místo K. Klečka
16. místo T. Lanc
Letos se našim opravdu zadařilo, takže jim všem srdečně 
gratulujeme a přejeme další takhle krásné, ne-li lepší výko-
ny. 

PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE SK CÍRKVICE 
Po dvaceti letech se do naší obce vrátila nejvyšší okresní fot-

balová soutěž - okresní přebor.  Na úvod naše mužstvo čekali dva 
favorité Nové Dvory a Vrdy a utkání i podle papírových předpo-
kladů skončila. Po dvou kolech nula bodů. Bylo vidět, jak velký 
je rozdíl mezi III. třídou a okresním přeborem. Hráči si však 
postupně na náročné tempo zvykali a začala přicházet vítězství. 
První na půdě Uhlířských Janovic. Další body jsme získali v 
Červených Janovicích a doma jsme porazili Zbraslavice a Sáza-
vu. O dalších zápasech se dá říci, že herní projev mužstva nebyl 
špatný, ale moc nám chyběly vstřelené góly. Na druhou stranu se 
hráči přesvědčili, že v této soutěži se každá chyba trestá. Podzim 
mužstvo zakončilo na „nesestupové“ jedenácté příčce se ziskem 
12 bodů. Do jara se tým odrazí zimní přípravou v Českém Dubu 
a formu bude následně ladit v našem domácím sportovním are-
álu. Doufejme, že na jaře se podaří posun do klidného středu 
tabulky a okres se zachová i pro další sezónu. 

SK CÍRKVICE
To mužstvo mladších žáků mělo úplně jiné starosti. V pod-

zimní části se jim dařilo a mohou se pyšnit nejpevnější obranou 
v soutěži. Po jedenácti odehraných zápasech mají na kontě 28 
bodů za devět vítězství, jednu remízu a jednu těsnou prohru 
s vedoucím mužstvem Vrdů.

A mladší přípravka. Tam přeci jen ještě o body tolik nejde. 
Hraje se turnajovým způsobem a tabulka se netvoří. Děti se pod 
vedením P. Čuchala a M. Kunáška učí hlavně fotbalovým návy-
kům. I když je třeba zkonstatovat, že i v této žákovské kategorii 
vítězství převažovala nad porážkami.

A na závěr nám dovolte Vám všem, nejen našim sportovním 
přátelům, popřát krásné a klidné vánoční svátky a do roku 2018 
pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho radosti s mužstvy našeho 
SK.

SK Církvice z.s. 

PRVNÍ POLOVINA SEZÓNY 2017/2018 
V tomto roce jsem dva žáky ( Tereza Uhrová, Matěj Ma-

limánek ) přihlásil do Středočeské žentour. Ta se sestává z 
5-ti turnajů, kterých se pravidelně účastní kolem 150 dětí 
z celého Středočeského kraje a Prahy. První turnaj se konal 
v Králově Dvoře, kam jsme bohužel vyrazili pouze v po-
čtu jednoho hráče.Turnaje se účastnilo 137 hráčů ve věku 
7 – 20 let. Rozděleni jsou podle výkonnosti, ne podle věku, 
do 16-ti členných skupin, ve kterých odehrají minimálně 
7 zápasů. V těchto skupinách se může utkat junior (20 let) 
s nejmladší žačkou (7 let), a tak jsou k vidění zajímavé zá-
pasy. Výsledek - 128. místo – nebyl dle mého očekávání. 
Na druhou stranu po herní stránce začíná mít hra parame-
try stolního tenisu. V posledních zápasech, po odhození 
nervozity, předváděla Tereza docela slušný výkon. Dokáže 
nabyté zkušenosti z tohoto turnaje přenést i do regionální-
ho poháru?

Na první turnaj regionálního poháru jsme zavítali 
v říjnu. Konal se v sokolovně Sokola Kutná Hora. Turnaje 
se zúčastnilo 39 žáků a žákyň regionů Kolín, Kutná Hora 
a Benešov, z našeho oddílu byly 2 účastnice. Nejlépe se 
z našeho oddílu umístila Tereza Uhrová s bilancí dvou ví-
tězství a tří proher, celkové 30. místo. Ani Táňa Laštovko-
vá neodjížděla bez vyhraného zápasu a obsadila 34. místo. 
V celkovém hodnocení družstev se nám podařilo v mlad-
ších žácích porazit Sokol Kutná Hora.

V listopadu jsme opět zavítali na středočeskou tour. Bo-
hužel opět v počtu jedna, tentokráte do Vlašimi, kam se 
sjelo daleko početnější, a také kvalitnější startovní pole 160 
dětí.  Po opětovném špatném začátku v základní skupině ( 
pouze 1 výhra) se povedlo nakonec Tereze vyhrát všechny 
zbývající 4 zápasy a obsadila 7. místo ve své divizi a celkové 
138. místo. 

STOLNÍ TENIS STC 2013 CÍRKVICE – ŽÁCI

V polovině listopadu byl dalším turnajem regionální 
pohár v Čáslavi, kam se do místní sokolovny sjelo 38 dětí 
ze tří regionů. I tentokráte jsme měli pouze dvoučlenné za-
stoupení Stejně jako v prvním turnaji byla úspěšná Tereza 
Uhrová s bilancí 2 výhry a 3 prohry, a celkové 26. místo. 
Matěj Malimánek bohužel nevyhrál ani zápas, ale po sko-
ro dvouměsíční pauze kdy netrénoval, jsem od něj zázraky 
nečekal, příště to bude určitě lepší. Přesto obsadil konečné 
33. místo.

Dalšími turnaji, které nás do konce roku čekají, budou 
Oblastní přebory mladšího žactva v Lánech a Regionální 
přebory staršího žactva ve Zruči. Doufám, že děti vydrží 
v tréninkové píli a zúročí hodiny tréninků v pěknou hru a 
dobré výsledky. A snad budeme na turnaje vyrážet v počet-
nějším zastoupení.

1. prosince a proto byl celý poslední listopadový týden ve 
znamení příprav velké akce pro veřejnost. Čtvrtek nám 
připomněl obavy, které každý rok prožíváme při letní Za-
hradní slavnosti. Havárie vodovodního řadu způsobila, 
že netekla voda. Naše tvoření bylo v ohrožení a všichni 
jsme se modlili, aby přípravy nepřišly v niveč. Naštěstí se 
naše obavy nenaplnily a my mohli akci uskutečnit.

Naše škola se proměnila v tvořivé stánky. Za zvuku 
koled se vyráběly přírodní vazby z ramínek, vlastnoruč-
ní svíčky, sněžítka a svícínky. Na své si přišli i obzvlášť 
trpěliví návštěvníci, kteří si vyrobili korálkové andělíčky 
a stromečky nebo zvonečky z květináčků.

Celou školou vonělo jehličí a svařené víno a ten, kdo 
vyrábět nechtěl, mohl jen posedět u cukroví a lahodného 
nápoje. Dětičky se vyřádily s anděly v aule a všichni jsme 
načerpali tu správnou předvánoční atmosféru.

Všem, kteří fi nančně přispěli, děkujeme. Dar bude 
uložen na účet Unie rodičů při ZŠ Církvice a poslouží 
dětem. Děkujeme také za pomoc těm, kteří se podíleli na 
přípravě akce. Bez dobrých duší by podobné tvoření ne-
vzniklo.

jsme 3., 8. a 12. místo. Dalším úspěchem bylo, že člen 
našeho TJ byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje v žluté 
kategorii. S červenou kategorií se museli poprat začáteč-

níci a pokročilí zkusit udělat nějaký dobrý výsledek. Jed-
no družstvo začátečníků opravdu zabojovalo a skončilo 
na krásném 12. místě z 19. Nejlepší umístění v červených 
bylo 5. místo, kdy před Církvicí byla pouze 4 družstva 
z Kolína. Modré družstvo bralo 10. místo. Každý turnaj, 
který s dětmi absolvujeme, nám pomáhá sbírat zkušenos-
ti a na dětech jsou tyto zkušenosti znát. I soupeři už vědí, 

že s námi musí počítat. Příprava, především letní soustře-
dění, bude zúročena během celého roku a snad se bude 
dětem dařit i na dalších turnajích. 17.12. 2017 nás čeká 
další kolo krajského přeboru a na konci ledna pravděpo-
dobně vyrazíme na festival minivolejbalu do Neratovic.

Mirka Malimánková, Lenka Haspeklová a Petr Uher
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Církvické noviny jako každé pořádné noviny mají 
svou sportovní část. Zatím co „velké“ sdělovací prostřed-
ky nás informují spíše o milionářských sportovních pri-
madonách, v našem tisku se dozvídáme o nadšencích 
majících v paměti heslo „sportem ku zdraví“, kteří jsou 
spoluobčanům příkladem i v kolektivním cítění a v utu-
žování přátelství.Je mi potěšením, že mohu do této části 
napsat o asi největším a nejúspěšnějším sportovci, který 
mezi námi žije.

Když se nám před časem odstěhoval soused,zamýšle-
jící prý z domu učinit ubytovnu, čekali jsme s obavou, 
kdo nový přijde. Dočkali jsme se drobného, slušného 
a nanejvýš pracovitého mládence, využívajícího každé 
chvilky volného času ke zvelebování domu i pozemku. 
Při jeho skromnosti jsme se až od cizích lidí a z interne-
tu dozvěděli pro nás šokující zprávu: Máme za souseda 
plochodrážního jezdce „obojživelníka“, závodícího na 
krátkých i dlouhých tratích za AK Markéta Praha a repre-
zentanta ČR.Za mého mládí byl motoristický sport jako 
symbol technického pokroku velmi oblíbený a jeho pro-
tagonisté – Vitvar, Tomíček, Kasper, Čížek, Šťastný, Ha-
vel, celá družstva vítězící v šestideních soutěžích a další, 
byli novodobými národními hrdiny. Náš pan Josef Franc 
je jejich důstojným pokračovatelem. Z Církvice-Netřebi 
vyjíždí na plochodrážní ovály domácí i zahraniční a tam 
si díky vysokému mistrovství vede tak úspěšně, že jen v 
roce 2017 je mistrem České republiky na krátké ploché 

Okresní přebor

  Tým Zápasu Výher VPK PPK Proher Skóre Bodů

1 Vrdy 13 9 2 1 1  31:10 32

2 Sedlec 13 9 1 0 3  30:14 29

3 Nové Dvory 13 6 5 1 1  23:10 29

4 Paběnice 13 8 1 2 2  27:13 28

5 Malín 13 8 0 1 4  33:15 25

6 K. Hora B 13 6 1 3 3  41:20 23

7 Suchdol 13 5 3 1 4  26:22 22

8 Malešov 13 6 1 0 6  21:17 20

9 Chotusice 13 4 1 2 6  27:28 16

10 Sázava B 13 5 0 1 7  16:25 16

11 Církvice 13 4 0 0 9  21:43 12

12 Zbraslavice 13 3 0 1 9  20:34 10

13 U. Janovice B 13 2 1 2 8  13:35 10

14 Č. Janovice 13 0 0 1 12  16:59 1

MOTOCÍSAŘ FRANC JOSEF

dráze, zvítězil v přeboru ČR v Kopřivnici, v mistrovství 
světa na dlouhé ploché dráze získal po závodě ve fran-
couzském Morizes bronzovou medaili, ve stejném mis-
trovsví čtyřčlených družstev v holandském Rodenu bylo 
naše družstvo díky němu čtvrté, protože vyjel ze všech 
účastníků (Německo, Francie, Finsko, Nizozemí, Švéd-
sko, Velká Británie) nejvíc bodů a byl tak prakticky mis-
trem. Korunou ovšem je zisk zlaté medaile v Long Track 
World Championship Chalenge v Berghauptenu spojený 
s postupem do MS 2018.

Přejeme mu zdraví,dobrou životní i závodní poho-
du,spolehlivé stroje a ZLATOU PŘILBU, kterou přine-
se ukázat do církvické školy s přednáškou o vůli, odvaze 
a práci.

Karel Kácovský

Mladší žáci

  Tým Zápasů Výher VPK PPK Proher Skóre Bodů

1 Vrdy 10 10 0 0 0 78:8 30

2 Církvice 11 9 0 0 1 62:10 28

3 Bílé Podolí 11 8 0 0 3 43:26 24

4 G. Jeníkov 10 5 0 0 3 44:25 17

5 Chotusice 11 3 0 0 7 21:26 10

6 Malín 11 3 0 0 8 25:39 9

7 Tupadly 10 1 0 0 9 8:77 3

8 Nové Dvory 10 1 0 0 9 6:76 3


