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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
naše mateřská škola prošla právě další z plánovaných re-
konstrukcí. Došlo k výměně topení a instalaci nových 
plynových kotlů. Dále byla celá školka zateplena a prove-
dena nová fasáda. Celkem tato oprava vyšla včetně více-
prací, které se v průběhu realizace vyskytly, na necelých 
6 mil. Kč. Obec na tuto akci získala dotaci z Ministerstva 

fi nancí ve výši 5,2 mil Kč a zbylé fi nanční prostředky 
byly použity z rozpočtu obce. Velké poděkování za kva-
litní a včasné provedení prací patří stavební fi rmě Kutno-
horská stavební s.r.o.

Jiří Volenec, starosta obce

Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou za dveř i a rok 2020 se 
r chlý i kroky blíží ke svému konci. 
Přeji si, aby v těchto posledních dnech 
letošního roku a hlavně o svátcích za-
vládl v našich domovech klid a vánoční 
pohoda, abychom všichni toto nelehké 
období st ávili v klidu svých blízkých 
a přátel, odpočinuli si od každodenních 
starostí a do nového roku 2021 vykročili 
tou správnou nohou.
Přeji Vám mnoho štěstí, pevné zdraví 
a hodně pracovních úspěchů.

Jiří Volenec, starosta obce
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SLAVNOSTNÍ ROZEZNĚNÍ ZVONŮ V KOSTELE V JAKUBĚ
Obchvat Církvice
Na obchvatu již začala skrývka orni-
ce, a tím se také naplnil příslib ŘSD, 
že letos bude stavba zahájena. Práce 
se provádí směrem od čáslavského 
obchvatu, na který ten náš bude na-
vazovat. Dále je prováděna skrývka 
v místech, kde proběhne archeolo-
gický průzkum. Ten bude prováděn 
v souběhu se stavbou a neměl by 
termín dokončení ohrozit. Zkušební 
provoz obchvatu obce Církvice je sta-
noven na konec roku 2022.

Jiří Volenec, starosta obce

REVITALIZACE ZELENĚ
Vážení spoluobčané,
celý letošní rok jste sledovali poměr-
ně rozsáhlé práce na úpravách zele-
ně v naší obci. Troufám si napsat, 
že takovýchto „zásahů“ do výsadeb 
na obou našich návsích nepamatuje 
většina z nás. Důvodem byla potře-
ba komplexně řešit ošetření stávají-
cích stromů a keřů a jejich doplnění 
o novou výsadbu. Žijeme v krajině 
intenzívně zemědělsky využívané, 
s velmi malým zastoupením luk 
a lesů. Navíc obcí prochází frekven-
tovaná silnice a nad hlavami se nám 
prohání vojenské stíhačky. Proto 
věřím, že každý vysazený stromek  
nám životní prostředí v obci ales-
poň trochu zpříjemní.
Projekt obnovy zeleně vypracoval 

zahradní a krajinářský architekt. 
V rámci projektu provedl inventari-
zaci a zdravotní posouzení stávající 
zeleně. Na tomto podkladě vypra-
coval projekt, který byl představen 
na veřejném jednání zastupitelstva 
obce. Osobně jsem moc ráda, že 
zastupitelé projekt a investici do ze-
leně v obci schválili. Projekt uspěl 
i v žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. Získali 
jsme 1 600 000.-Kč, což představuje 
60% nákladů na prováděné práce.
V rámci úprav zeleně byly nemocné 
a přestárlé stromy a keře vykáceny. 
Místo nich přibylo na veřejných plo-
chách 207 nových stromků. Stávající 
stromy byly dle potřeby prořezány.
Podmínkou získání dotace byla vý-

sadba listnatých dřevin vhodných 
na venkovskou náves a specifi ckých 
pro danou lokalitu. Proto byly vysa-
zeny v tak velkém množství ovocné 
stromy, které na venkovskou náves 
patří.
Práce zahradníků budou ještě po-
kračovat úpravou travnatých ploch 
a na stromech se objeví nové budky 
pro ptáky a netopýry.V rámci pro-
jektu je také zajištěna tříletá násled-
ná péče o založenou zeleň.    
Jedním z nově vysazených stromů 
na církvické návsi je i budoucí nový 
vánoční stromek – jedlička.
Doufám, že se u ní příští advent 
všichni ve zdraví sejdeme.
Přeji Vám pokojné vánoční svátky.

Jitka Málková 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ
Skoro celý letošní rok se nese v duchu: všechno 
je jinak. A proto i tradiční rozsvěcení vánočních 
stromů (letos poprvé i v Jakubě) proběhlo netra-
dičně bez účasti veřejnosti. Nemohli jsme se sejít 
a společně nasát vánoční atmosféru při divadel-
ním představení místních ochotníků. Neochutnali 
jsme výborný krabicový svařáček a cukroví. Neza-
notovali si známé koledy s kapelou Jánošík a dět-
mi z místní školy. A proto jsme alespoň na první 
adventní neděli v místním rozhlase nechali zaznít 
naší obcí několik vánočních koled a melodií s vlo-
ženým poselstvím pana starosty, ve kterém nám 

všem popřál ve zdraví prožité a ničím nerušené 
spokojené Vánoce. Dále byl v průběhu adventu 
umístěn k vánočnímu stromu v Církvici malova-
ný Betlém od výtvarníka Luďka Kmenta, o kte-
rý se postarala členka kulturní komise paní Mar-
cela Batelková. K němu nám pan Pavel Vondrys 
ochotně zajistil malý vánoční stromek, na který si 
nejenom děti mohli zavěsit svá vánoční přání Je-
žíškovi. Všem z kulturní komise děkujeme za ná-
pady a pomoc při jejich realizaci. Přejme si, aby se 
letošní netradiční oslavy adventu nestaly tradicí 
a příští Vánoce už jsme slavili zase tak, jak jsme 
tradičně zvyklí.   

Románská perla, kostel sv. Jakuba 
v Jakubě, se v sobotu 20. června 
slavnostně otevřel veřejnosti. Pů-
vodní termín 30. května byl sice 
kvůli koronavirové epidemii posu-
nut na pozdější datum, ale program 
zůstal i tak velmi pestrý.
V 10:30 program zahájila bohosluž-
ba, kterou vedl sedlecký farář Mgr. 
Pavel Tobek. Po bohoslužbě pan fa-
rář přestřihl pásku do nové expozi-
ce a pozval všechny návštěvníky do 
původních prostor sakristie. Právě 
tam totiž vznikla malá expozice po-
dle návrhu architektů Filipa Koska 
a Jana Říčného. Hlavním exponá-
tem je faksimile zakládací listiny 
a kopie olověné schránky, ve které 

byla velmi vzácná listina nalezena. 
Ve 12:00 hodin se pak poprvé po 
několika staletích rozezněly nově 
osazené zvony ve věži. V 17:00 celý 
program zakončil koncert, kdy na 
varhanní pozitiv zahrál kutnohor-
ský rodák Viktor Darebný. Po celý 
den bylo přímo v prostorách kos-
tela promítáno časosběrné video 
o opravě zvonové stolice původní 
metodou a bylo možné v menších 
skupinkách vystoupat do věže kos-
tela a uvidět původní zvony se jmé-
ny Jakub a Josef zblízka. 
Stavební práce na kostele sv. Jaku-
ba se započaly v dubnu roku 2019. 
Cílem akce bylo zhotovit dle do-
bových analogií novou zvonovou 

stolici včetně opravy původních rá-
mových konstrukcí a nahrazení ne-
vhodných přístupů do jednotlivých 
pater věže schodnicovými schodišti, 
a to vše za použití původních tesař-
ských postupů. Na přípravě a reali-
zaci projektu se podílel mimo jiné 
i pan Petr Růžička, kterého budou 
Kutnohorští znát i díky jeho práci 
na zvonové stolici v kostele sv. Jaku-
ba v Kutné Hoře. Správce památky 
se také, s ohledem na havarijní stav 
střešního pláště věže, rozhodl opa-
třit věž novou krytinou. Příští rok 
by Římskokatolická farnost Kutná 
Hora – Sedlec ráda pokračovala 
v opravě střešní krytiny nad hlavní 
lodí kostela. 

Upozornění pro občany
V polovině listopadu byl z důvodu havarijního stavu 
dřevěné stolice na zavěšení zvonu ve zvonici církvického 
kostela vydán zákaz vstupu. Proto není možné využívat 
zvony ke zvonění při úmrtí. V těchto případech se ob-

racejte na OÚ. Symbolické zvonění bude zajištěno pro-
střednictvím místního rozhlasu. 

Tel.: 327 571 491  ■  728 216 018  ■  723 893 732

Řád veřejného pohřebiště
Letos na podzim byl dle novely zákona o pohřebnictví vy-
dán nový řád pohřebiště, který je v celém znění vyvěšen na 
stránkách obce v sekci Obecní úřad – vyhlášky a usnesení. 
Z jeho obsahu upozorňujeme v krátkosti občany na plnění 
požadavku dle článku 6 a 8:
■ veškeré práce související s otevřením hrobu či hrobky je 

oprávněna provádět pouze osoba k tomu odborně způ-

sobilá. Pro obec Církvice je smluvně zajištěna společnost 
Pohřební služba Jeřábek a spol., Kolín – pobočka Kutná 
Hora

■ před uložením lidských ostatků a pozůstatků do hrobů 
a hrobek je nutné nahlásit tuto skutečnost na obecním úřa-
dě a doložit identifi kační údaje o zemřelém (list o prohlídce 
zemřelého), které budou zaneseny do hřbitovní knihy. 

Obecní úřad oznamuje občanům,
že poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy 
na rok 2021 si mohou občané zaplatit v pokladně 
OÚ v termínu od 11. ledna, nebo bankovním pře-
vodem na číslo účtu: 3924161/0100 (variabilní sym-
bol – číslo popisné, do zprávy pro příjemce uvádějte  
příjmení. Nového pejska je nutné přihlásit osobně 
na OÚ, kde je potřeba mimo jiné zakoupit evidenční 
známku. Splatnost poplatků je do 31.3. 2021.

! Sběrný dvůr !
Upozorňujeme občany, že ve sběrném dvoře za obec-
ním úřadem bude v zimním období omezen provoz. 
V prosinci bude naposledy otevřeno 19.12.2020, v led-
nu bude sběrný dvůr uzavřen. V únoru a v březnu bude 
otevřeno každou lichou sobotu, počínaje 6.2.2021. Od 
dubna bude otevřeno pravidelně každou sobotu od 
8 do 11 hodin. V nutných případech mimo stanove-
nou provozní dobu je možné se domluvit na OÚ. 

Půjčky z Fondu bydlení
Zastupitelstvo obce vyhlásilo poskytování půjček z Fon-
du bydlení pro rok 2021. Žádosti o poskytnutí půjčky 
bude možné podávat na OÚ v lednu a únoru, v břez-

nu proběhne výběrové řízení. Více informací získáte na 
obecním úřadě. 

UPOZORNĚNÍ
Na místních komunikacích a chodnících probíhá v zimním období údržba. Neparkujte zde svá auta, vystavujete 
je riziku poškození.
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V ÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ačkoliv venku nebylo zrovna nejlep-
ší počasí, v zasedací místnosti OÚ 
Církvice bylo příjemně a plno ra-
dosti. Byla to chvíle, kdy měl staros-
ta obce pan Jiří Volenec přivítat do 
našich řad naše nové občánky. A tak 
v sobotu 26. září na slavnost dorazili 
se svými rodiči a bohatým příbuzen-
stvem Miloslav Zykl, Apolena Kney-
sová, Valerie Darina Volencová, Mina 
Vigier, Petr Lošek, Julie Pažičanová 
a Miloš Novotný. Obřad se rozběhl 
podle tradičního scénáře. Nejprve 

členka kulturní komise slečna Vik-
torová představila panu starostovi 
všechna nově narozená miminka. 
Poté následoval hlavní projev pana 
starosty. Jeho slova byla plná lásky, 
zkušeností a životních moudrostí. 
Krátký program dětí ze základní ško-
ly pod vedením paní učitelky Uhlí-
řové dokreslil slavnostní atmosféru. 
Po podpisu pamětní knihy, předání 
drobných dárků a fotografování, byl 
malý obřad u konce. 
Doufejme, že naše nové občánky čeká 

skvělá budoucnost a že jejich dětství 
a celý život bude plný lásky, zdraví 
a rodinné pohody.

Než jsme se nadáli, jako mávnutím 
kouzelného proutku, máme tu opět 
dobu adventní. Bohužel, vzhledem k 
opatřením souvisejících s COVID-19, 
si ji nemůžeme vychutnat jako v pře-
dešlých letech. Onemocnění se ne-
vyhlo ani naší mateřince a KHS Kutná 
Hora nařídila desetidenní karanténu. 
V době karantény jsme předškolní 
děti vzdělávali distančně. Byla to pro 
nás nová zkušenost, kterou jsme spo-
lečně s rodiči a dětmi úspěšně zvládli, 
za což jim děkujeme. 
I přes tyto trable a opatření, které nás 
omezují, nezahálíme a snažíme se na-
šim dětem vynahradit akce, o které 
touto nelehkou dobou plnou zákazů 

a nařízení byly ochuzené. Blaho a ra-
dost dětí jsou pro nás hlavní prioritou 
a dávají smysl naší práci.
Akce, na kterou jsme se nejen my a děti, 
ale věřím, že i naši spoluobčané těšili 
„PŘEDADVENTNÍ JARMARK“, se 
nemohla uskutečnit. Mrzí nás to o to 
více, protože přípravy byly v plném 
proudu a měli jsme spoustu nových ná-
padů, které jsme nemohli zrealizovat.
Tato akce nebyla jedinou, kterou jsme 
nemohli dětem dopřát . Neuskuteč-
nila se oblíbená divadelní předsta-
vení, výlety linkovým autobusem do 
zahradnictví Starkl a Hortis, kde na 
nás vždy dýchla atmosféra blížících se 
Vánoc, rovněž prohlídka vánočně vy-

zdobených měst Čáslavi a Kutné Hory 
spojená s posezením v cukrárně. Le-
tos si s dětmi neupečeme ani vánoční 
cukroví, které nám vanilkou a skořicí 
provoní vždy celou mateřskou školu. 
Cukrovíčko na ochutnání si nemohou 
děti přinést ani z domova. 
Všechny nás to velmi mrzí, a proto 
se snažíme našim nejmenším pobyt 
v mateřské škole zpestřit jiným způ-
sobem. Vymýšlíme a pořádáme pro-
jektové dny – Strašidlácký den, Den 
se sv. Martinem, Den s Večerníčkem, 
Pohádkový den, Čertí den, … Tyto 
dny jsou dětmi oblíbené, hravou for-
mou děti vzdělávají, jsou plné sou-
těží a her a seznamují děti se zvyky 

SPOZ

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Hájková Vlasta, Pokorná Věra, Volencová Daniela, Kodešová Anneliese, Haták Stanislav, Hovorková Alena, 
Vyskočilová Vlasta, Rebhánová Eva a Černý Josef.

ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY

a tradicemi. I když je v této době 
vstup cizím osobám do mateřské ško-
ly zakázán, hodný Mikuláš a mrzutý 
čert za dětmi dorazili. Jejich role se 
bravůrním způsobem ujaly kolegyně. 
Ani o nejkrásnější vánoční dárek 
v podobě besídky rodiče nepřijdou. 
Sice nebudou moci se ji zúčastnit 
osobně, posedět u kávičky a pozoro-
vat své ratolesti, jak se zářícíma oči-
ma rozbalují balíčky plné tajemství. 
Avšak Ježíšek má pro ně vánoční pře-
kvapení, které jim tuto sváteční atmo-
sféru přiblíží a zahřeje u srdíčka. 
Jak jistě všichni víte, naše mateřinka 
prošla od léta až do konce listopadu 
rozsáhlou rekonstrukcí, za což patří 
velké díky panu starostovi, zastupite-
lům obce a fi rmě Kutnohorské staveb-
ní, s.r.o. 
V kulturním a zmodernizovaném 
prostředí se pracuje lépe a oceňujeme 
ho nejen my, ale i děti. 
V letošním školním roce navštěvu-
je mateřskou školu 64 dětí. Ve třídě 
„Broučků“ je 15 dvouletých až dva-

apůlletých dětí. Třída „Myšiček je 
věkově různorodá, dochází do ní 25 
dětí od tříapůl až pětapůl let. Do třídy 
nejstarších dětí „Koťátek“ dochází 24 
dětí z toho 23 předškoláků.
V rámci rekonstrukce byl vybudován 
na školní zahradě základ pro přírodní 
venkovní učebnu, která bude sloužit 
dětem při vzdělávání venku i za ne-
příznivého počasí.
Příští rok o letních prázdninách pro-
běhne druhá etapa rekonstrukce. Do-
čkáme se nového chodníku na škol-
ní zahradě, rekonstrukce sociálního 
zařízení a rozvodů vody v pavilonu 
Koťátek.
Chtěla bych též poděkovat všem 
sponzorům, kteří věcnými a peněž-
ními dary podporují děti v naší ma-
teřské škole. Panu J. Bilému a J. Čer-
nohlávkovi za výtvarné a pracovní 
pomůcky pro děti, panu Jirkovskému 
a společnosti HERO, za bohatou mi-
kulášskou nadílku, panu P. Vondryso-
vi, který nám tradičně zajišťuje krás-
né vánoční stromky a za peněžní dar 

1 700,- Kč od p. M. Kutílka, M. Kra-
tochvíla, R. Němce a naší p. učitelky 
C. Macháčkové. Vážíme si Vaší po-
moci a ještě jednou všem děkujeme!!!
I přestože se nacházíme v této neleh-
ké době plné nejistoty, musíme vě-
řit a přejeme si, aby překážky, které 
nám stěžují každodenní práci, brzy 
pominuly.
Touto cestou bych chtěla za všechny 
zaměstnance mateřské školy popřát 
všem krásné a ničím nerušené vánoč-
ní svátky, pevné zdraví, hodně štěstí, 
lásky a úspěchů v novém roce 2021. 

Dymáková Laděna

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Po zahájení školního roku jsme dou-
fali, že s dodržováním hygienických 
opatření udržíme naši školu otevře-
nou. Byli jsme ujišťováni, že 1. stu-
peň uzavřen nebude a že již nikdy 
nedojde k plošnému zavírání škol. 
Už 14. října bylo všechno jinak. Ještě 
před tím jsme ale stihli několik akcí.
V pátek 18. září jsme se zúčastnili ce-
lorepublikového projektu „Ukliďme 
Česko“. Tato akce byla na jaře zruše-
na, proto jsme se těšili, že ji budeme 
moci na podzim uskutečnit. Naše 
děti vyrazily do centra obce, prošly 

i drážky a spojovací silnici do cha-
loupek. Nejvíce úspěšné byly starší 
ročníky, které se vydaly kolem Ov-
čárského rybníka. Můžeme s radostí 
a vděkem konstatovat, že naše obec 
je krásně uklizená a menší děti mu-
sely odpadky opravdu hledat. Díky 
této aktivitě jsme dětem připomněli 
ekologické myšlení a snad se nám 
v nich také podařilo prohloubit ohle-
duplný vztah k přírodě.
25. září se uskutečnila část disciplín 
Sazka olympijského víceboje. Jedná 
se o největší školní sportovní projekt 

v České republice. Žáci, kteří splní 
všech osm disciplín, dostanou na 
konci školního roku diplom se svými 
výsledky a doporučením vhodného 
sportu od našich předních sportov-
ců. I když nám počasí nepřálo, splni-
li jsme alespoň část disciplin a běhy 
jsme si nechali na jindy.
Naše škola je spolu s dalšími dvěma 
školami z okolí zapojena do projek-
tu „Život chleba.“ Součástí projektu 
byla také exkurze do vzdělávacího 
centra ve Vlašimi. Přemýšleli jsme, 
zda na exkurzi vyjet. Epidemická si-
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tuace se začala zhoršovat a my tušili, 
že to bude možná jediná akce, která 
se nám podaří v 1. pololetí zrealizo-
vat. 29. září vyrazili žáci 2. a 3. roční-
ku do Vlašimi. Autobus byl průběžně 
desinfi kován ozonem, v ekocentru 
jsme se nepotkali s nikým dalším 
a všichni jsme dodržovali přísná hy-
gienická pravidla. Děti absolvovaly 
program o půdě a odpoledne puto-
valy od zrna k bochníku. Další tý-
den jsme zryli a zaseli obilí na naše 
školní políčko, abychom si mohli 
i my upéct svůj vlastní chléb z vlast-
ního obilí. Tímto projektem chceme 
dětem ukázat cestu bochníku na náš 
stůl a také to, jak se dříve žilo.
13. října se nám podařilo zorgani-
zovat den ve společenském oblečení 
a zapojili jsme se tak do sítě Hrdých 
škol. Všichni jsme se elegantně ob-
lékli. Celý den se nesl v duchu dodr-
žování etikety. Děti si zvolily nejkrás-
nější lady a gentlemana dne. Využili 
jsme příležitosti a vyhlásili jsme také 
výsledky okresního kola soutěže Po-
žární ochrana očima dětí. V této sou-
těži pravidelně obsazujeme přední 
příčky kutnohorského okresu. Gra-
tulujeme Lucince Kučerové, která se 
umístila na 3. místě ve výtvarné ka-
tegorii ZŠ 1 a Amálce Matouškové, 
která uspěla v literární kategorii L1.
Den poté se dveře naší školy uza-

vřely a začal maraton distanční vý-
uky. Pro všechny zúčastněné to bylo 
velmi náročné období. Paní učitelky 
se s dětmi denně setkávaly na online 
konferenci, natáčely výuková videa, 
zadávaly domácí práci a posílaly 
zpětnou vazbu žákům. Rodiče na 
vypracovávání úkolů pečlivě dohlí-
želi, pokud bylo potřeba, tak dětem 
pomáhali a denně práci zasílali. Na-
prostá většina našich žáků svědomitě 
pracovala. Výtečná spolupráce rodi-
čů a vyučujících přispěla k tomu, že 
se nám do vzdělávacího procesu po-
dařilo zařadit všechny děti. A nyní, 
když už jsme zase zpátky ve škole, 
můžeme s radostí konstatovat, že 
distanční výuka se na dětech pode-
psala jen pozitivně. Děti jsou více sa-
mostatné a váží si, že jsou v kolektivu 
kamarádů. 
Od 9. do 13. listopadu probíhal 
v aplikaci WocaBee podzimní šam-
pionát, kterého se zúčastnila třída 
třetího, čtvrtého a pátého ročníku 
naší školy. Všechny děti v průběhu 
týdne poctivě procvičovaly anglická 
slovíčka a rozšiřovaly tak svou slovní 
zásobu. Díky tomu nasbíraly spoustu 
WocaPoints bodíků, což jim zaručilo 
nepřehlédnutelný úspěch. Obhájily 
první tři místa v okresním kole! 

1. místo – 5. ročník, ZŠ Církvice
2. místo – 3. ročník, ZŠ Církvice
3. místo – 4. ročník, ZŠ Církvice

Pátý ročník, jakožto výherce okresní-
ho kola, postupuje do kola krajského. 
Dále bude bojovat o účast v kole ce-
lorepublikovém. A nejen to, soutěžit 
se bude také o hodnotné ceny!  Všem 
dětem velmi gratulujeme a děkujeme 
za účast v soutěži. 
18. listopadu se do naší školy vráti-

ly všechny děti. Musíme dodržovat 
přísná hygienická pravidla jako je 
nošení roušky vždy a všude, pravi-
delné větrání a neustálé mytí rukou 
a jejich desinfekce. Děti se nesmí na-
vštěvovat a řada našich celoškolních 
aktivit se uskutečnit nemohla a ne-
může. Přesto jsme všichni velmi rádi, 
že můžeme být zase spolu. 
Příprava mikulášské nadílky patří 
tradičně nejstarším žákům. V pátek 
4. prosince se žáci pátého ročníku 
převlékli za Mikuláše, anděly a čer-
ty, a protože se nesmí třídy setkat, 
připravili pro spolužáky úkol, který 
bylo nutné pro získání nadílky splnit. 
Nahráli také každé třídě video, které 
si všechny děti pustily a přednesené 
hříchy si snad vzaly k srdci. Nako-
nec nechyběla mikulášská nadílka 
s uhlím. On-line formou, s rouškami 
a s dvoumetrovým rozestupem jsme 
nakonec zvládli i tuto výzvu. 
V současnosti probíhá on-line ad-
ventní výstava, která se pomalu chýlí 
ke konci. Většina vánočních dekora-
cí, které vytvářeli zaměstnanci školy 
a po návratu do škol i děti, je vypro-
dána a my moc děkujeme za fi nanční 
dar, který bude vložen na účet SRPŠ 
a beze zbytku použit pro děti. 
Paní asistentky Anna Karolína Smut-
ná a Bc. Andrea Studničková zorga-
nizovaly charitativní sbírku s názvem 
„Obrácený adventní kalendář.“ Vyřa-
zením jedné věci každý den pomůže-
me lidem, kteří to potřebují. Sbírka 
probíhá od 1. do 15. prosince. Během 
tohoto období nám můžete věci nosit 
do školy. Po skončení sbírky darova-
né věci roztřídíme a rozvezeme pří-
slušným organizacím. Těmi jsou ne-
zisková organizace Prostor plus o.p.s. 
Budou rádi za jakékoliv zimní oble-
čení, deky, spacáky, ponožky a útu-

NAPSAT ČI NENAPSAT
Tentokrát jsem měla dilema zda na-
psat či nenapsat článek o našich ma-
lých volejbalistech. Věděla jsem, že 
nechci psát o Covidu, protože o něm 
se napsalo toho dost a ještě asi napíše. 
Ale díky němu máme ovlivněno naše 
fungování tedy spíše nefungování. 
Takže začnu odjinud ….. V létě jsme 
absolvovali soustředění, v září jsme 
pořádali jako TJ Církvice náš vlastní 
minivolejbalový turnaj s hojnou účas-
tí jak našich dětí tak i spřátelených od-
dílů.  To bylo vše v minulém čísle. Poté 
jsme zahájili sezónu a přivítali jsme 
velké množství nových dětiček, kte-
ré s nadšením začaly s námi trénovat 
a učit se úplné základy volejbalu. Za-
číná se házením a chytáním. Všechny 

nové děti k tomu přistoupily opravdu 
zodpovědně a byla radost je pozoro-
vat, jak se týden od týdne zlepšovaly. 
Nejdříve jsme trénovali venku a s pří-
chodem podzimních plískanic jsme 
přešli do sokolovny. Přihlásili jsme 
naši soutěž, kterou hrajeme již 6.ro-
kem a i s úplnými začátečníky jsme 
si vyzkoušeli hru minivolejbalu. Pak 
jsme byli zastaveni a zatím nemůže-
me pokračovat….. Jen pro představu, 
aktuálně máme přihlášeno v oddíle 
Míčových her 33 dětí a dalších 6 dětí 
dochází na tréninky volejbalu star-
ších dětí s ženami. Některé děti pře-
šly již do oddílů ve městech, a to nám 

dělá velikou radost. Nováčků, kteří se 
k nám přidali v září, máme 10. Teď už 
se jenom těšíme, až se budeme moct 
vrátit do naší sokolovny a pokračovat 
v trénincích. Dvě kola krajské soutěže 
máme odložena a snad se budou moct 
v příštím kalendářním roce, ale ještě 
v této sezóně, odehrát. Všichni trené-
ři se těšíme, až se budeme moct vrátit 
zase mezi dětičky. Rádi zase budeme 
psát o tom, jak se našim dětem daří na 
turnajích a jak například plánujeme 
naše letní soustředění. Všem našim 
fanouškům, příznivcům a hlavně čle-
nům přejeme krásné a klidné prožití 
vánočních svátků.

TJ  CÍRKVICE 

lek pro opuštěné a zatoulané pejsky 
v Kutné Hoře a útulek pro kočičky 
CATKY v Poděbradech. Pro zvířátka 
nám můžete nosit různé druhy krmi-
va, hračky, pelíšky, pamlsky. Budeme 
také rádi za obrázky, dopisy, básnič-
ky nebo vyrobené dárečky od dětí, 
které darujeme klientům do domova 
důchodců Barbora v Kutné Hoře. Za 

jakoukoliv darovanou věc děkujeme.
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
našim dětem za skvělou reprezentaci 
v okresních soutěžích a pilnou práci 
v období distanční výuky, rodičům 
za pomoc se vzděláváním dětí a spo-
lupráci s třídními učitelkami a všem 
zaměstnancům za obětavou práci bě-
hem distanční výuky i po návratu do 

školy. Společně jsme to zvládli! Přeji 
nám klidné vánoční svátky plné od-
počinku a pohody a do nového roku 
hlavně zdraví a štěstí. Kéž by se život 
vrátil do normálních kolejí! Krásné 
Vánoce a šťastný nový rok 2021 přeje 
celý tým ZŠ Církvice.
 

Mgr. Ludmila Hrušková
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Zvířátka na vesnici
K životu na vesnici neodmyslitelně odjakživa patří čtyř-
nozí kamarádi. Ať už jsou to psi nebo kočky, vždy si za ně 
majitelé nesou plnou zodpovědnost. O psech se v našich 
novinách psalo již několikrát, a proto se dnes zmíním ně-
kolika slovy o kočkách. Člověk by si myslel, že když si 
pořídím zvíře, že je samozřejmostí se o něj komplexně 
postarat. Bohužel, po obci se nám toulá neustále určité 
množství bezprizorních koček, které jsou dost často nosi-
teli mnoha nemocí a mnohdy se okotí 2 – 3 krát do roka. 
A s nimi musí většinou obec potom pracovat. Ať už je to 
odchycení, zajištění kastrace nebo jiných veterinárních 
zákroků. I když v naší obci žije občanka, která spolupra-
cuje se spolkem pro ochranu zvířat a snaží se pomoci, 

vždy takovéto akce vyžadují čísi čas a peníze. Bohužel se 
objevují i takové případy, kdy se lidé zbavují koťat tak, 
že je „nenápadně“ přinesou do zemědělského družstva 
a mylně se domnívají, že se zde nějak obejdou. Není 
tomu tak, ba právě naopak. Zmatená koťata se potulu-
jí v blízkosti váhy, kde jsou nejenom za tmy ohrožovány 
projíždějícími traktory navážejících krmení pro dobytek. 
Pak už je to jenom o štěstí, které z koťat přežije. A věřte, 
že to není nic příjemného, neustále likvidovat uhynulá 
zvířata. A proto, kdo si pořídíte kočku, buďte zodpověd-
ní a předcházejte narození nechtěných koťat, ať už je to 
formou kastrace, injekcí či jinými způsoby. Nepřenášejte 
vlastní starosti na někoho jiného. 

Informace o oddílu stolního 
tenisu.
S dětmi jsme začali trénovat na novou 
sezonu hned z kraje září. V současné 
době má oddíl 16 dětí. Na tréninky 
jsme si děti rozdělili podle dovednos-
tí, to proto, abychom měli čas se kaž-
dému dítěti věnovat. Takže v pondělí 
trénují nejdříve úplní začátečníci (vět-
šinou 1. třída), poté je vystřídají dru-
háci, kteří již „trénují druhým rokem“ 
(na jaře toho trénování moc nebylo 
a letos zatím také ne). A nakonec jsou 
na řadě děti, které se účastní mistrov-
ských utkání a turnajů. Ve čtvrtek 
a pátek (1x za 14-dní) trénují opět děti, 
které se účastní turnajů. Samozřejmě 
není problém, pro toho kdo chce hrát, 
aby přišel. Dohoda je jistá a určitě se 
mu budeme věnovat.
Sezóna 2020/2021 pro nás začala v po-
lovině září a bohužel byla přerušena 
vládními nařízeními v polovině října 
a doposud se nerozběhla. Tedy v době 
psaní tohoto článku (konec listopadu). 

Co jsme za tu krátkou dobu stihli – 
odehrát pár mistrovských utkání, na-
vštívit jeden turnaj krajské open tour 
a jeden turnaj okresního poháru.
Družstvo TJ Církvice A - žákovské, 
se účastní nejnižší dospělé soutěže 
v regionu, zatím po odehrání 3 utkání 
je na druhém místě neúplné tabulky 
s bilancí 2 výhry a jedna remíza. Zá-
klad družstva tvoří mladší a starší žáci. 
Porazili jsme naše dospělé B družstvo 
a družstvo SKC Zruč E, také složené ze 
žáků a žaček, remízovali s žákovským 
družstvem Čáslavi E. Ostatní utkání 
jsou zatím odložena. Možná ještě ně-
jaký zápas do konce roku odehrajeme.
Družstvo TJ Církvice B – dospělí, ti 
jsou na tom co do počtu utkání ještě 
hůře, mají odehrané jen dvě mistrov-
ská utkání, a to s žáky Uhlířských Ja-
novic a předehrávané utkání s oddílo-
vými kolegy s A družstva. Za vítězství 
nad Uhlířskými Janovicemi jim patří 
3. místo.
Regionální pohár žáků:
První turnaj regionálního poháru se 
konal tradičně v Kutné Hoře v ma-
línské sokolovně. Na účasti se bohu-
žel podepsala vládní opatření, turnaj 
se konal v poslední den povolených 
sportovních utkání, účast byla velice 
podprůměrná 20 dětí z 5-ti oddílů, 
z toho byly 4 děti z Církvice.  Výsledky:  
J. Líska 3. místo, Uher 12. místo, Ma-

limánek M. 14. místo a Malimánek P. 
15. místo. V soutěži družstev starších 
žáků jsme byli na 3. místě a v soutěži 
mladších žáků dokonce na 2. místě. 
Jak to bude vypadat s dalšími turnaji, 
nikdo neví. Následující turnaj v Čásla-
vi je odložen.
Středočeská open tour: 
Na první turnaj open tour jsme vyrazi-
li do dalekého Králova Dvora v počtu 
3 hráči +2 dospělí (trenérka+řidič). 
Bylo vidět, že i zde se podepsala na 
účasti vládní hygienická opatření a ne-
bylo úplně plno, celkem se prezentovalo 
118 dětí, což je tak o 60 dětí méně než 
obvykle. Výsledky Líska 47., Uhrová 48. 
místo. Malimánek M. 91. místo. 
A to je vše co se podařilo odehrát. 
Po uvolnění, které jak pevně doufám, 
nastane, tak se snad podaří zrealizovat 
turnaj pro děti z TJ Církvice.
Pokud by měl někdo z dětí i dospělých 
chuť jít si s námi zahrát, bude vítán.
Pinku zdar.

Petr Uher

STOLNÍ TENIS TJ   CÍRKVICE  


