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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Kostel Sv. Vavřince Kostel Sv. Jakuba

v dnešní informaci bych Vám chtěl 
popsat, jak pokračují přípravné 
práce na stavební akci - Obchvatu 
obce Církvice. Často mě oslovujete 
na ulici, nebo před úřadem a vyptá-
váte se, jak ten „Obchvat“ vypadá 
a kdy už se konečně a jestli vůbec 
začne.

Pokusím se velice stručně shr-
nout co je již připravené a co zbývá 
pro zahájení prací ještě dokončit. 
O tom, že jsou vydaná potřebná 
stavební povolení, vykoupené po-
zemky a odsouhlasená projekto-
vá dokumentace jsem Vás již in-
formoval. K samotnému zahájení 
stavby jsou potřeba udělat ještě 
další kroky.

Před nedávnem proběhla na 
obecním úřadě schůzka za přítom-
nosti zástupců Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD), Ministerstva prů-
myslu a obchodu (MPO), Krajské 
správy a údržby silnic (KSÚS), 
Středočeského kraje a MERO ČR 
a.s., kde hlavním bodem jednání 
byla přeložka produktovodu, který 
se v místě stavby obchvatu nachází 
a musí být tudíž přeložen. ŘSD se 
s majitelem produktovodu MERO 
a s. dohodli na dalším postupu pro-
vedení přeložky produktovodu a to 
v průběhu výstavby obchvatu obce. 
V těchto dnech by také měla být vy-
psaná soutěž na dodavatele stavby 
obchvatu. To je poslední krok, kte-

rý zbývá dokončit, aby stavba moh-
la začít. Celá soutěž na dodavatele 
stavby za optimálních podmínek 
a v případě, že se žádný z uchazečů 
neodvolá, by mohla trvat asi tak půl 
roku. Od ŘSD jsme byli ujištěni, že 
se stavba obchvatu v příštím roce 
zahájí. Začít by se mělo skrývkou 
(odtěžení) orné půdy a současně 
s tím proběhne i archeologický 
průzkum.

Financování této stavby je také 
zajištěno. Z mého pohledu přípra-
va zahájení stavby pokročila do 
závěrečné fáze a je reálné, že by se 
v příštím roce začal obchvat budo-
vat.

Na závěr mi Vážení spoluobčané 
dovolte, abych Vám popřál krásné 

prožití Vánoc v kru-
hu svých blízkých 
a přátel a do nového 
roku 2020 Vám přeji 
štěstí, zdraví a mnoho 
pracovních úspěchů. 
Ještě bych měl jedno 
přání. Tím přáním je, 
abychom tu vánoč-
ní atmosféru jako je 
úsměv, vlídnost a po-
hoda přenesli i do na-
stávajícího roku. Je to 
pouhé přání a záleží 
to pouze na každém 
z nás.

 Jiří Volenec,
starosta
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SBĚRNÝ DVŮR 

Upozorňujeme občany, že ve sběrném dvoře 
za obecním úřadem bude v zimním období 
omezen provoz. V prosinci bude naposledy 
otevřeno 14.12.2019, v lednu bude sběrný 
dvůr uzavřen. V únoru a v březnu bude otevře-
no každou lichou sobotu, počínaje 1.2.2020. 
Od dubna bude otevřeno pravidelně každou 
sobotu od 8 do 11 hodin. V nutných přípa-
dech mimo stanovenou provozní dobu je 
možné se domluvit na OÚ. 

POPLATKY ZA SVOZ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU A PSY 

2020 

Obecní úřad oznamuje občanům, že po-
platky za svoz komunálního odpadu a 
za psy na rok 2020 si mohou občané 
zaplatit v pokladně OÚ v termínu od 
13. ledna, nebo bankovním převodem 
na číslo účtu: 3924161//0100 (varia-
bilní symbol – číslo popisné, do zprávy 
pro příjemce uvádějte příjmení). Výše 
poplatků: svoz komunálního odpadu 
500,- Kč/osoba/rok, poplatek za kaž-
dého psa 200,- Kč (pozor změna, došlo 
k navýšení poplatku), důchodci za kaž-
dého 50,- Kč. Nového pejska je nutné 
přihlásit osobně na OÚ, kde je potřeba 
mimo jiné zakoupit známku. Splatnost 
poplatků je do 31.3. 2020

PŮJČKY Z FONDU BYDLENÍ

Zastupitelstvo obce vyhlásilo poskytování 
půjček z Fondu bydlení pro rok 2020. Žádos-
ti o poskytnutí půjčky bude možné podávat 
na OÚ v lednu a únoru, v březnu proběhne 
výběrové řízení. Více informací získáte na 
obecním úřadě.
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STRAŠIDELNÁ STEZKA ODVAHY

VÁNOČNÍ STROM

První listopadový den byl ve zna-
mení velké odvahy. Tradičně i letos 
si měly naše děti možnost projít 
stezku odvahy, která se konala od 
17 h a probíhala u kostela sv. Jaku-
ba. Děti procházely hrůzostrašná 
stanoviště, kde plnily drobné úkoly. 
Všechny děti byly velmi odvážné 
a stezku prošly bez obtíží. Odmě-
nou všem pak byl adventní kalen-
dář a dobrý pocit z překonání vlast-
ního strachu.

Letošní rozsvěcení vánočního stro-
mu jsme pojali trošičku netradičně. 
Pohádka „O hloupé havířce“ s vánoč-
ním vyvrcholením se hrála tentokrá-
te v sále kulturního domu a myslím, 
že jsme udělali dobře – možnost se 
posadit, být pod střechou a lépe vidět 
i slyšet. I když to z větší části závisí na 
ukázněnosti všech návštěvníků. Vše 
ostatní už probíhalo klasicky jako 
v předešlých letech – svařáček, čaj, 
pohoštění, koledy. Pod rozsvíceným 
stromem nám krásně zazpívaly děti 
ze základní školy pod vedením škol-
ní asistentky Smutné a paní učitelky 
Viktorové. Tak snad jsme trochu při-
spěli k naladění pravé vánoční atmo-
sféry a započali adventní čas.

VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÉ OHŇOSTROJE

Čas Vánoc a silvestrovského veselí je opět tu. Nebudu podrobně rozepisovat, jaký nega-

tivní vliv mají různé ohňostroje a petardy na zvířata, ať už domácí, nebo volně žijící. Chci 

touto cestou požádat nás, občany obce, abychom byli k těmto tvorečkům ohleduplní 

a omezili tyto aktivity. Není potřeba „bouchat“ několik dní dopředu a potom, kdy už se 

toto nepředpokládá. Ideální je jít dělat ohňostroj mimo obydlená místa. Děkuji
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V ÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků má v naší obci již letitou tradici. Šťastní 
rodiče a prarodiče přicházejí se svými nedávno naroze-
nými dětmi či vnoučaty do zasedací místnosti obecního 
úřadu, aby je přivítali do života představitelé obce. Jed-
nou ze součástí slavnostního aktu je zápis nového občán-
ka do Pamětní knihy. 
V sobotu 28. září tomu nebylo jinak. V budově obecního 
úřadu se sešlo ve dvou etapách ke slavnostnímu přivítání 
osm mladých rodin se svými nejmenšími dětmi. Tento-
kráte to byly: Alan Backa, Liliana Vávrová, Adéla Gruli-
chová,  Enli Howard,  Adam Krátký, Michael Uhlíř, Jakub 
Dlouhý a Matyáš Žídek. 
Taktéž na sobotu 9. listopadu přijali pozvání další šťastní 
rodiče se svými narozenými dětmi a to: Lukášem Lubo-
šem Jedličkou, Barborou Maršálkovou a Natálií Pelíško-
vou. 
Obě vítání zahájila členka SPOZu a po té starosta obce 
pan Jiří Volenec přednesl projev, který byl podbarven 
různými hlasovými projevy našich malých občánků, kteří 
se snažili upoutat pozornost všech přítomných. Proč ne, 
vždyť to byl jejich den. Po projevu, ve kterém pan starosta 
neopomněl zdůraznit úlohu kompletně fungující rodiny, 

přišlo na řadu poutavé vystoupení dětí ze základní školy, 
které pod vedením paní učitelky Uhlířové a Kvízové na-
cvičily roztomilý program. 
Rodiče, babičky, dědové a ostatní příbuzní se podepsa-
li do pamětní knihy, maminky si z rukou pana starosty 
převzaly kytičku a dárek a u kolébky se se svým děťátkem 
na památku všichni vyfotografovali. Závěrem ještě jed-
nou pan starosta popřál všem pevné zdraví, štěstí a dětem 
spokojené dětství.

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

24. prosinec Vánoční koncert
(kostel sv. Vavřince od 15:00hod.) 29. únor Zimní zájezd (SDH Církvice)

11. leden Tříkrálová sbírka (děti ze ZŠ) 29. únor Karneval

18. leden Hasičský ples 1. březen Dětský karneval

15. únor Maškarní průvod obcí (SDH Církvice) 21. březen Jarní ples
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Tvořivé učitelky naší MŠ přišly s ná-
padem uskutečnit novou akci, náš 
1. jarmark, který se konal 22.11. 
od 15 hod. na školní zahradě.

S tímto projektem jsme neměli 
žádné zkušenosti. Příprava ve spo-
lupráci s výborem SRPŠ z.s. trvala 
téměř dva měsíce. Podařilo se nám 
zajistit 19 prodejních stánků, z toho 
3 patřily MŠ. S dětmi jsme nacvi-
čovali krátké vystoupení, vyráběli 
podzimní a vánoční dekorace do na-
šich stánků. Svými výrobky přispěly 
i zručné maminky našich dětí (ještě 
jednou děkujeme). Našli se i oběta-
ví pomocníci, kteří přiváželi stánky 
a instalovali osvětlení v korunách 
stromů (děkujeme za práci a odva-
hu). Poslední odpoledne před ko-
náním jarmarku ještě šikovné ruce 
učitelek a dalších pomocnic napekly 
výborné plněné koláče do prodejní-
ho stánku. Přípravy byly u konce.

Myslím, že pochybnosti o tom, zda 
nám další den vyjde počasí a zúčast-
ní se dost lidí, rušily usínání nejedné 
z nás.

Příští den šly ale pochybnosti stra-
nou. Ještě se zdaleka nepřiblížila 
15. hodina a zahrada se hemžila 

SPOZ

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Bobek Miroslav, Kosinová Vlasta, Hanzl Jan, Hniličková Jaroslava, Grulichová 
Božena, Sovová Jana, Lancová Eva a Čermák Václav.

ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY
spoustou návštěvníků. Děti před-
vedly svá vystoupení, za která je jis-
tě rodiče odměnili. A že bylo z čeho 
vybírat. Každý prodejce nabízel jiné 
zboží, převážně vlastnoručně vyro-
bené, což oceňujeme.

Doslova fronty se tvořily u stánků 
s občerstvením, po řízcích a koláčích 
se jen zaprášilo. Svařeného vína, gro-
gu i punče bude příští rok také více.

V závěru byla vyhodnocena sou-
těž o nejchutnější jablkový závin. Za 
1. místo získala odměnu p. Maljur-
ková, za 2. místo p. Polívková, za 
3. místo p. Voplakalová.  

Děkujeme ochotným prodejcům 
a všem návštěvníkům, kteří naší akci 
podpořili svou účastí.

Výtěžek z jarmarku použije MŠ ve 
prospěch dětí, např. na nákup hra-
ček, návštěvu divadel, výletů apod..
Využijeme k tomuto i sponzorský 
dar rodičů, kterého si velmi ceníme.

V této nové tradici jsme se rozhod-
li pokračovat, příští rok přijďte i vy, 
kterým to letos třeba nevyšlo, nebu-
dete litovat.

V závěru roku nebyla v MŠ nouze 
o další pěkné akce. Patříly mezi ně 
čertovské dny, setkání s Mikulášem 

a zejména vánoční besídky, kde se 
opět ukázala kreativita učitelek se 
schopností sestavit a hlavně nacvičit 
s dětmi nápaditá pásma. Byla to prá-
ce náročná, ale konečný výsledek stál 
za to. Poděkování patří p.Jirkovské-
mu za bohaté mikulášské balíčky a p. 
Vondrysovi za vánoční stromky, kte-
ré nám každoročně věnuje i doveze.

Děti jsme za snahu odměnili ná-
vštěvou Tylova divadla, kde shlédly 
představení s názvem Vánoční čas. 

Všem našim příznivcům přejeme 
pohodové adventní dny a krásné Vá-
noce.

D. Kutílková
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Adventní tvoření
V pátek 29. 11. 2019 se konalo tradič-
ní Adventní tvoření s andělskými ra-
dovánkami. Listopad byl ve znamení 
příprav. Maminky a babičky napekly 
a připravily dobrůtky k zakousnutí. 
Dětičky nám poctivě nosily sušené 
plody, svíčky, dekorace a větvičky na 
přízdobu. Obětaví rodiče byli pod 
dozorem pana hajného v lese na je-
dlových větvičkách. Vše bylo připra-
veno a mohli jsme začít.

Malá šatna se proměnila v aran-
žérskou dílnu. Nostalgicky jsem za-
vzpomínala na rok 1995, kdy jsem 
v časopisu Vlasta poprvé objevila ná-
pad s ramínkem. Od té doby se pro 
mě ramínka stala symbolem Vánoc. 
Se svými prvními dětmi jsem je ten-
krát namotala na tehdejší prodejní 
výstavu v kulturním domě a dělám je 
dodnes. 

Velká šatna byla pak dílnou vosko-
vou. Zdobily se zde svíčky a vytvá-
řely vánoční svícny. Ve třídě se pak 
vyráběla vánoční přáníčka z papíru, 
skládaly se velké papírové hvězdy ze 
svačinových pytlíků, šperkovalo se 
s korálky a sestavovali a zdobili se 
sněhuláčci z dřevěných koleček. Aula 
pak sloužila k andělskému dovádění. 
Andělky se postaraly o zábavu pro 
děti všech věkových kategorií. V dru-

Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů je pro naši školu 
jedno z nejdůležitějších témat. Každá třída má svá vzta-
hová pravidla, která si děti vytvářely samy a na jejichž 
dodržování dohlíží jednotliví vyučující. Tato pravi-
dla mají děti zapsána v žákovských knížkách a jsou 
s nimi seznámeni i rodiče. Každý měsíc je pak situace 
ve třídě vyhodnocena a předána metodikovi prevence, 
který dohlíží na plnění Preventivního programu školy 
a pomáhá pedagogům s řešením výchovných problé-
mů.

Každý měsíc se děti setkávají v aule, kde se koná spo-
lečné shromáždění žáků celé školy. Každé shromáždě-
ní je zaměřeno na určité téma a zástupci z každé třídy 
si připraví pár vět o daném tématu. Poslední otázka na 
shromáždění zněla: „Jaká školní akce vás nejvíce zau-
jala a co byste chtěli ještě zažít?“ 

Při škole působí také školní parlament. Dva zástupci 
z každé třídy se scházejí s paní učitelkou Viktorovou 
a řeší témata, která přinášejí samotné děti. Z iniciati-
vy dětí ze školního parlamentu vzešel například nápad 
s charitativním projektem „Jsem laskavec“ nebo pro-
jektový den ve společenském oblečení.

Ke zdravému klimatu ve škole přispívají také exkurze 

ŠKOLNÍ ZPRÁVY

a výlety mimo školu, kterých se děti účastní. Jednou 
za pololetí k nám přijíždí dvě lektorky z pražské or-
ganizace Prev - Centrum z.ú., které vedou s žáky 3. až 
5. ročníku dvouhodinové bloky zaměřené na prevenci 
sociálně patologických jevů. Poslední setkání proběh-
lo v prosinci a lektorky nám napsaly krásnou zpětnou 
vazbu.

 „ZŠ Církvice jsme měly možnost navštívit dvakrát 
a realizovat zde několik programů primární prevence 
rizikového chování v různých třídách na různá témata, 
vždy se jednalo o velmi příjemnou práci. Práce v této 
škole je nejen příjemná, ale je také inspirující. Na všech 
třídních kolektivech, se kterými jsme měly možnost pra-
covat, je znát systematická péče jejich pedagogů. Žáci 
jsou schopni skupinové práce, nedělá jim problém vzá-
jemná komunikace a snadno reagují na stanovená pra-
vidla. Musíme také ocenit výjimečně krásnou a nápadi-
tou výzdobu školy. Do školy je radost se vracet!

Markéta Šídová a Markéta Maciažková, lektorky 
programů primární prevence rizikového chování Prev-
-Centrum, z.ú.“

Mgr. Ludmila Hrušková

hé třídě si pak rodiče mohli posedět 
u kávy nebo svařeného vína.

Celé odpoledne bylo provoněno 
jehličím a svařákem a ozvučeno vá-
nočními koledami. Opět jsme se sešli 
v hojném počtu a celá akce se velmi 
vydařila. Moc děkujeme všem, kteří 

nám jakkoliv pomohli. Vaší spolu-
práce si nesmírně vážíme. Fotky a vi-
deo si můžete prohlédnout na našich 
webových stránkách www.zscirkvi-
ce.cz v sekci fotky a videa.

Mgr. Ludmila Hrušková
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Sametová revoluce
Výročí sametové revoluce se slavilo i v naší škole. Právě 
30 let od pádu komunistického režimu jsme si připomněli 
hned několikrát. V týdnu před výročím sametové revoluce 
se všechny ročníky vydaly na přichystaný program „Same-
tová“ do Tylova domu v Kutné Hoře. 

Během programu se dětem připomněla 80. léta každo-
denního života v České republice (bývalém Českosloven-
sku). Prohlédly si výstavu a vyzkoušely si tzv. „socialistické 
hry“  jako např. piškvorky, čáru s céčky, hru Kloboučku hop 
a digi hru – Jen počkej zajíci.

V pátek 15. 11. 2019 si učitelky ZŠ Církvice připravily pro 
děti krátkou scénku, která jim přiblížila právě dobu před re-
volucí. Soudružky učitelky se dokonce praly i o pomeranče. 
Vše se dařilo dle plánu, když v tom se ozvalo odbíjení hodin 
a celá škola se ocitla v minulosti. 

Naštěstí se dětem podařilo rozluštit potřebné kódy a šifry 
a čas se vrátil do původní podoby. Tedy do svobodné doby, 
kdy lidé mohou cestovat, studovat, pracovat nejen u nás, ale 
i v zahraničí, mohou podnikat, tvořit, volit atd., vlastně se 
svobodně rozhodovat.

I písničkář Jaroslav Hutka, kterého si ti starší pamatují 
z tribuny na Letné v roce 1989, nazpíval v jedné ze svých 
písní, že právě lidská svoboda je to nejkrásnější, co může být

Vánoční jarmark
Nápad s adventními trhy nosím v hlavě už dlouho. Nikdy 
jsem ale nenašla tahouna, který by do toho se mnou šel. Až 
letos se organizace ujal Hostinec Špýchar a přizval naši ZŠ 
jako parťáka. Jak to většinou bývá, vše jsme domluvili na-
rychlo u skleničky vína.

Poprosila jsem město Kutná Hora, konkrétně paní Bc. 
Moniku Pravdovou o zapůjčení stánků. Díky ochotě Měst-
ského úřadu Kutná Hora nám bylo zapůjčeno všech 15 
stánků a my jsme mohli začít plánovat trhy. Pan Vraný 
oslovil šikovné tvůrčí lidičky z obce a okolí, zda by ob-
sadili stánky s vlastnoručně vyrobenými předměty. Ne-
chybělo ani občerstvení, vyrobený betlém nebo oprav-
dová Ježíškova pošta. Zbývalo domluvit otevření kostela 
sv. Jakuba a povolení uspořádání koncertu. I to se podařilo 
a my všem moc děkujeme za pomoc.

Paní učitelka Viktorová se s dětmi z našeho školní-
ho pěveckého sboru poctivě scházela a nacvičovala vá-
noční písně. Děti ze všech tříd vytvořily se svými vyu-
čujícími výrobky na prodej. I my dospělí jsme přispěli 
svojí zručností, abychom naše děti podpořili. Náš stánek 
tak zdobila tradiční ramínka, vánoční skřítci, levandulo-
vé pytlíčky, drátované svíčky, pečený čaj, křížaly a oříšky 
v medu. Děti na kroužku vaření napekly linecké cukroví. 
Prvňáčci vytvořili březové andělíčky, druháčci kávová srdíč-
ka, třeťáčci ozdobili baňky a sněhuláčky z popcornu. Čtvr-
ťáčci pak vystřihli vánoční hvězdičky a páťáčci slepili stro-
mečky z notového papíru. Kroužek šperkování se postaral 
o bílé sněhové vločky ze zažehlovacích korálků. Určitě jsem 
nevyjmenovala všechny výrobky a za to se moc omlouvám. 
Všem dětem, ale i zaměstnancům patří velký dík za přípra-
vu krásného stánku, na který jsem byla opravdu moc pyšná.

Pýchou jsem se dmula i při vystoupení našich dětí 
v kostele. Byl to neskutečný zážitek. Pan Viktora s dal-
šími dvěma hudebníky doprovodil děti na strunné hu-
dební nástroje. Atmosféra v kostele, zvuk kytar a basy 
a krásný dětský zpěv skvěle doplnily důstojnou adventní at-
mosféru. 

Nová tradice je založena. Děkuji za spolupráci Hostinci 
Špýchar, všem lidem dobré vůle za podporu našich dětí a 
příští rok se těšíme na shledanou. Krásné svátky a do nové-
ho roku 2020 všeho důležitého dostatek přeje celý tým ZŠ 
Církvice.

Mgr. Ludmila Hrušková

Žáci naší školy tuto píseň „Náměšť“ natrénovali a zazpí-
vali ji v neděli 17. listopadu 2019 na lampionovém průvodu 
u kostela sv. Jakuba. Lampionový průvod dál pokračoval do 
školy, kde již byl připravený teplý čaj a svařáček na zahřátí 
a na fotbalovém hřišti se vypustil lampion přání.

Děkujeme všem, kteří se lampionového průvodu zúčast-
nili a společně s námi zavzpomínali na události 17. listopa-
du 1989.

Šárka Viktorová
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Školní družina
Letošní školní rok se opět přihlásilo více dětí, než je ka-
pacita (50 účastníků) školní družiny (ŠD). Rozhodovalo 
kritérium přednosti 1. a 2. ročníku a dále pravidelnost do-
cházky. Ostatní žáci byli přijati do naplnění kapacity. Další 
žáci, kteří pouze navštěvují kroužky, mohou počkat v dru-
žině. Protože je ve škole opravdu velký výběr kroužků, je 
družina více než stoprocentně naplněná.

Žáci docházející do ŠD jsou z více tříd, proto se tu vytvá-
ří nová kamarádství. Mladší děti se učí od starších a ty jim 
zase pomáhají splnit těžší úkoly. Společně jsme se v říjnu 
vypravili pouštět draky na louku za školku. Někomu létal 
drak krásně, jiný potřeboval pomoci. A tak se opět vydařila 
spolupráce a vzájemná pomoc. Černým puntíkem na celé 
akci byl neposlušný drak Kačenky, který letěl tak vysoko, 
až se utrhl a uletěl pryč.

Také jsme trénovali na školní olympiádu. Děti se snažily 
zlepšovat své výkony a povzbuzovat kamarády. Výsledky 

Den ve společenském oblečení
Dne 15. 10. 2019 se prostory auly 
naší základní školy proměnily v ta-
neční sál. V rámci projektového dne 
s názvem „SUIT UP!“ korzovali ne-
jen naši žáci, ale také paní učitelky, 
ve společenském oděvu školními 
chodbami. K elegantnímu ošacení 
neodmyslitelně patří také galantní 
chování a dodržování pravidel spo-
lečenského chování, na které jsme se 
ve třídách společně zaměřili. Výzva 
SUIT UP! přišla v rámci projektu 
HRDÁ ŠKOLA organizace School-
sUnited. Zapojení do tohoto kon-
krétního projektového dne si odhla-
soval náš Školní parlament, složený 
z vybraných žáků jednotlivých tříd 

Projekt Jsem laskavec
Poděkování patří také všem zapojeným do výzvy pro-
jektu Jsem laskavec pod záštitou Nadace Karla Janeč-
ka, která oslavuje Světový den laskavosti připadající na 
13. listopadu. Naše škola uspořádala sbírku použitých 
oděvů, bot, hraček, ale také knih pro potřebné. Tyto pře-

pod vedením paní učitelky Viktoro-
vé. Děkujeme za obohacující a pove-
denou akci a těšíme se na nové pro-

jektové dny se SchoolsUnited, které 
pro nás vyberete!

dala k dalšímu využití pro neziskové organice společnosti 
TextilEco,a.s., jež je hlavním donátorem Nadace SOVA.  
Naplnili jsme společně celou dodávku.  

Veronika Kneysová

byly výborné. Při rozhovorech s dětmi o dřívějších časech 
bylo pro ně těžké si představit, jak lidé žili. Proto jsme si 
zkoušeli formou hry dané situace.

Neposledním velice zajímavým zážitkem pro děti byla 
exkurze ke kostelu sv. Jakuba. Zde se nás ujal pan Růžička 
se svým kolegou, kteří opravují vnitřní části věže a společ-
ně nám vysvětlili, jak funguje poběhové kolo, které sami 
sestrojili a při své práci používají. Po názorné ukázce si žáci 
mohli pomocí tohoto kola zvednout velký, těžký trám.

Také se těšíme na čertovské hry, při kterých užijeme 
spoustu radosti, smíchu a za nejšikovnější splnění disciplín 
dostaneme sladkou odměnu. Tento rok zakončíme společ-
nou vánoční besídkou, kterou připraví děti z velké družiny.

Přejeme všem radostné Vánoce, bohatou nadílku a šťast-
né vykročení do nového roku 2020.

 J. Uhlířová, R. Krupová
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Přiblížil se čas vánoční a nám se nabízela jedineč-
ná možnost opět navštívit svíčkárnu v Šestajovicích. 
V úterý 19. listopadu jsme vyrazili směrem ku Praze. 
Děti byly velmi nedočkavé a těšily se, že si něco pěk-
ného vyrobí. Letos jsme vybrali program, který zahr-
noval výrobu dvou svíček, naplnění sáčku libovolnou 
kombinací mořské soli a vykrojení glycerinového mý-
dla. Nejprve jsme měli možnost shlédnout videorepor-
táž o výrobě svíček a kosmetiky RODAS, a pak jsme se 
pustili do jejich výroby. Svíčky jsou vyráběny v evrop-
ské kvalitě. 

Děti je namáčely v různých barevných vaničkách 
a vhodnou kombinací vznikaly nádherné barevné ori-
ginály, ze kterých si vytvořily pěkné dárkové balení. 
Následně jsme si mohli naplnit pytlík koupelovou solí. 
Na výběr jsme měli 7 druhů mořské koupelové soli 
s přírodními silicemi z bylin nebo z ovoce. Rozhodo-
vání bylo zajímavé - naplnit si na základě vůně nebo 
barevnosti? Posledním výrobním úkolem bylo vykra-
jování glycerinového mýdla. V této dílně byla možnost 
volby nejen tvaru mýdla, ale také jeho barevnosti. Kaž-
dý si vyrobil přesně to, co mu nejvíce vyhovovalo. 

Pro maximální spokojenost dětských dušiček se ještě 

SVÍČKÁRNA V ŠESTAJOVICÍCH  
naskytla příležitost nakoupit si další dárečky v místním 
prodejním obchůdku. Součástí areálu svíčkárny je také 
čokoládovna a minizoo s hospodářskými zvířaty. 

Penízky byly utraceny, zvířátka byla prohlédnuta 
a my se s klidnou a potěšenou náladou mohli vrátit 
domů. Na vánoční svátky jsme vybaveni...

Mgr. Jitka Kvíová

Mezi tradiční svátky v zimním 
období patří návštěva Mikulá-
še, čerta a anděla. V naší škole 
organizace této tradice spa-
dá na nejstarší žáky, tedy žáky 
z 5. ročníku. Mikuláš byl sta-
novený, ostatní si rozdělili role 
andělů a čertů. Mikuláš se vy-
zbrojil knihou hříchů, andělé 
košíkem na dárečky a čertíci si 
přichystali řetězy, košťata a uhlí. 

Postupně pak navštěvovali jed-
notlivé třídy, kde Mikuláš ze své 
knihy hříchů přečetl o každém 
jeho kladné, ale i záporné vlast-
nosti. V tomto případě museli 
hříšníci stiskem ruky s čertem 
přislíbit polepšení, a pak si od 
andělů vyzvedli balíček s od-

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
měnami. Všichni si to patřičně 
užili a přišli si na své, jak děti, 
tak i čerti, andělé i Mikuláš. Tak 

zase za rok se můžeme těšit na 
návštěvu…

Mgr. Jitka Kvízová
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SDH CÍRKVICE 
Zájezd SDH
Letošní podzimní zájezd s hasiči 
zavítal 28. – 29.9.2019 na Plzeňsko. 
První zastávka byla v Rokycanech, 
kde jsme si prohlédli největší nestát-
ní vojenské muzeum v ČR. Pak ná-
sledovala návštěva vodního hradu 
Švihov. V Nepomuku jsme navštívili 
expozici rodinného muzea motocy-
klů a další historické techniky, která 
je umístěna v budově s názvem Ze-
lenohorská pošta, což byl původně 
zámeček rodu Táborských z Hirsch-
veldu. Nechyběla zde ani procházka 
městem. Po náročném dni jsme se 
ubytovali na ubytovně plaveckého 
stadionu Slovany v Plzni. Společná 
večeře s posezením se konala asi 300 

Sbor dobrovolných hasičů Církvice 
Vás srdečně zve na tradiční 

 

HASIČSKÝ PLES 
v sobotu 18.01.2020 od 20.00 hodin 

v Kulturním domě v Církvici 
k tanci a poslechu hraje Laura Bohuslava Ryšánka 

 
 

vstupné 130,- Kč                                                                Bohatá tombola 
 
 
 
 

Informace o plese a tombole (seznam výher, výdej cen) – www.sdh-cirkvice.cz 
 

Prodej místenek od 13.01.2020  

Běh na rozhlednu Vysoká
V sobotu 2. listopadu proběhl tradiční podzimní běh na 
rozhlednu Vysoká. Tentokráte počasí sportu opravdu 
nepřálo. Kategorie dětí byla pro silný vítr a déšť zrušena 
a tak se naše Pavla Junová ani nepodívala na start. Do-
spělí si ale větru a deště užili až až. Jako vždy mezi vše-
mi přemožiteli rozhledny panovala obrovská rivalita. Za 
naše SDH nastoupili tři borci: Honza Budínek, Bohouš 

metrů od ubytovny ve velice příjem-
ném prostředí restaurace Fotbal Clu-
bu. Druhý den po společné snídani 
následovala prohlídka města. K vi-
dění byly nádherné měšťanské domy, 
podzemí, renesanční radnice, kostel 
sv. Bartoloměje či ZOO. Po obědě 
nás čekala asi 100 minutová prohlíd-
ka pivovaru Prazdroj. Následovala 
večeře v restauraci Na Spilce a návrat 
domů. Jako vždy byl zájezd perfekt-

ně připraven a kdo se účastnil, určitě 
nelitoval.

a Karel Klečkovi. V silné konkurenci si Honza vybojoval 
13. místo s časem 39,02 s. První kolo vyhrál Bohouš 
s časem 33,88 s. Ve druhém svůj čas ještě vylepšil na 
33,30 s. avšak Karel, který obhajoval jarní vítězství se jen 
tak nevzdal a čas 35,95 z prvního kola vylepšil na 33,12 
s. Tento čas se stal časem vítězným. Gratulujeme 

POZVÁNKA NA ZIMNÍ ZÁJEZD

SDH Církvice pořádá v sobotu 29. února 
2020 zimní zájezd do ski areálu Rokytnice 
nad Jizerou. Možnost lyžařského vyžití – 
sjezdovky, běžky, turistika. Cena zájezdu je 
250,- Kč/osoba, děti 150,- Kč a děti z krouž-
ku mladých hasičů zdarma v doprovodu do-
spělé osoby.  Přihlásit se a zaplatit můžete u 
Petra Málka nebo Marie Procházkové na OÚ. 
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Míčové hry
V září, se začátkem školního roku, začala i nová sezona pro  minivo-
lejbalisty. Zahájili jsme ji prvním ročníkem turnaje v Církvici - Malý 
Jakubáček, o tom bylo psáno v předchozím čísle. Hned po turnaji jsme 
pokračovali v trénincích. Naši nejmladší se zlepšovali každým trénin-
kem a starší se připravovali na další turnaje. Již pátým rokem jsme při-
hlásili naše děti do Krajského přeboru v minivolejbale. Základní kola 
jsou tři a soutěž je zakončena čtvrtým fi nálovým kolem. Hraje se pouze 
ve třech kategoriích z pěti. Základní kola se hrají na více místech na-
jednou a jenom ve fi nálovém kole se sejdou na jednom místě všechna 
družstva ze Středočeského kraje. Na konci ledna probíhá zvláštní kolo, 
tzv. festival minivolejbalu v Neratovicích, kde se soutěž koná ve všech 
pěti kategoriích a nejlepší družstva si zajistí postup do republikových 
kol. 

V den státního svátku, 17.11. 2019, proběhl v Kolíně první turnaj mi-
nivolejbalu. Z našeho oddílu se zúčastnilo 5 družstev v žluté kategorii, 
3 družstva v červené kategorii a 1 družstvo v modré kategorii.  V žluté 
kategorii soutěžilo celkem 17 družstev. My jsme měli 2 družstva dru-
háčků a 3 družstva prvňáčků, z toho 2 družstva úplných začátečníků. 

Stolní tenis TJ  Církvice – žáci 
SEZÓNA 2019/2020 

V září pro nás začala třetí sezóna a je 
zde několik novinek. Po mnohaletém 
působení v různých oddílech a hraní, 
jak krajských tak ligových soutěží, jsem 
se dohodl s vedením oddílu stolního 
tenisu při TJ Církvice na přestupu. Za-
ložili jsme žákovské družstvo, které na-
stupuje v Regionálním přeboru III. třídy. 
V tomto družstvu hrají hlavně žáci, kteří 
získávají herní zkušenosti a zvykají si na 
různé herní styly. Cílem družstva pro 
tuto sezonu je neskončit poslední. Zatím 
nám patří po odehrání 8 kol 8. pozice 
z 11-ti družstev, a to s bilancí 2 vítězství 
a 6 porážek.

Dále se účastníme turnajů - Středo-
české open tour (5 turnajů za rok) a Re-
gionálního poháru žactva (4 turnaje za 
rok).

První turnaj open tour proběhl v Ne-
ratovicích. Účast dětí byla ohromují-
cí, celkem se jich prezentovalo 171. Na 
tomto turnaji nás reprezentovala pouze 
Tereza Uhrová, která obsadila 80. místo. 
Ve své divizi byla 16. 

Druhý turnaj se konal za daleko men-
ší účasti 116 dětí v Králově Dvoře. Naši 
zástupci si obsadili 63. místo T. Uhrová 

TJ  CÍRKVICE 

Z Kolína jsme odvezli 2., 7., 12., 15. a 16. místo a ještě k tomu titul za 
nejlepšího hráče turnaje ve žluté kategorii.  V červené kategorii soutě-
žilo celkem 21 družstev. Naše družstvo C - mladší třeťandy bojovaly 
jako dračice, ale troška jistoty a zkušeností v červeném těžkém minivo-
lejbalu jim chyběla, i tak je úspěchem 15. místo. Naše zkušenější týmy 
A a B  si přivezly 2. a 7. místo a stejně jako u žlutých titul pro nejlepší 
hráčku červeného minivolejbalu. V modré kategorii soutěžilo 19 druž-
stev a našim dětem se podařilo do soutěže dobře vstoupit. Ve skupině 
si prohrály jen jeden zápas a díky tomu jim unikl další boj ve skupině 
o 1. místo. V boji o další umístění se jim už bohužel nedařilo a přivezli 
jsme z Kolína 8. místo. V souhrnu jsme nebrali žádné poslední místo, 
naopak ve všech kategoriích jsme bojovali o místo první.

Pochvala patří všem dětem, ať už za výkony, za bojovnost, za chová-
ní a většině i za vzájemné fandění. Dále patří poděkování rodičům za 
spolupráci při organizaci družstev a dalším našim trenérům za velikou 
pomoc. Děkuji všem.
Více fotek a informací na našem webu www.tjcirkvice.cz

(ve své divizi 15. místo) a 101. místo 
O. Uher (ve své divizi 5. místo). 

Třetí a zatím poslední turnaj se konal 
ve Vlašimi za účasti 144 dětí, Tereza byla 
60. ( ve své divizi 12. místo – její zatím 
nejlepší) a Ondra dosáhl na celkové 
99. místo, ve své divizi 3. místo, první 
medailové umístění na open tour pro 
TJ Církvice.

Také jsme se zúčastnili dvou turna-
jů regionálního poháru konaných nově 
v Malíně, kam se přesunul bývalý So-
kol Kutná Hora, a v Čáslavi. V Malíně 
se prezentovalo 28 dětí ze 7 oddílů, pro 
náš oddíl byl turnaj velice povedený 
T. Uhrová vyhrála fi nále B a celkově ob-
sadila dělené 9.-11. místo. O. Uher skon-
čil na 3.-4. místě ve fi nále B a celkově 
byl 16. P. Malimánek byl na 9.-15. místě 
a celkově obsadil 20.místo. Ve druž-
stvech starších i mladších žáků jsme 
brali pěkné třetí místo za SKC Zruč n. 
S. a Sokolem Čáslav. Do Čáslavi se sjelo 
25 dětí ze 6 oddílů. I zde se nám poměr-
ně dařilo: T. Uhrová byla na 9.-12. místě 
ve fi nále A v celkovém pořadí byla 12., 
M. Malimánek na tom byl úplně stejně 
jako Tereza a O. Uher byl opět 3.-4. ve fi -
nále B, což znamenalo celkové 16. místo. 

V pořadí družstev jsme udrželi 3. mís-
to za Zručí n. S. a Čáslaví a zvýšili jsme 
náskok na Malín, Zbraslavice a Uhlířské 
Janovice.

Do konce roku se budeme s B druž-
stvem ještě snažit vylepšit svou pozici 
v mistrovských utkáních se Zručí n. S. E 
a Zbraslavicemi B. 

Dne 14.12. 2019 jsme uspořádali v so-
kolovně v Jakubě Vánoční turnaj dětí.  

Přeji všem příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho úspěchů v novém roce.

„Pinku zdar“
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Podzimní část soutěží SK Církvice
Okresní přebor A mužstvo
Do podzimní sezóny 2019/2020 jsme vstupovali s tím, že 
tento rok bude zase o něco těžší. Už na začátku jsme věděli, 
že nebudeme mít lehké soupeře. Do okresního přeboru totiž 
spadlo mužstvo Uhlířských Janovic hrajících první B třídu. 
Naší prioritou bylo nasbírat minimálně patnáct bodů a snažit 
se pod sebe dostat relativně slabší týmy, což se povedlo pouze 
napůl. Ze třinácti odehraných zápasů máme osm proher, pět 
výher s celkovým skóre 22:36. Se čtrnácti body se nacházíme 
na jedenáctém místě, což je pouhých sedm bodů od sestupo-
vých příček. 

V zimní přestávce se budeme snažit o doplnění hráčů 
a zdvojení některých postů, aby byla v mužstvu zdravá kon-
kurence. Již 15. ledna 2020 začíná zimní příprava. Jak se říká: 
„Co naběháš v zimě, na jaře jako když najdeš.“ 16. ledna od-
jíždíme na zimní soustředění do osvědčeného sportovního 
areálu Český Dub, kde budeme ladit hlavně fyzickou přípra-
vu. Strávíme zde čtyři dny formou třífázové fyzické přípravy. 
Budeme muset zapracovat i na psychické přípravě, protože 
spoustu zápasů jsme si prohráli svou nedisciplinovaností a 
psychickou labilitou. 

Po návratu budou tréninky ve středu a v sobotu. Před vstu-
pem do jarní sezóny nás budou čekat přípravné zápasy závislé 
na počasí. Doufáme, že se nám podaří mužstvo vhodně do-
plnit, aby bylo na jaře schopné konkurovat v boji o místa ve 

SK CÍRKVICE 

Nohejbalový oddíl
Letos byla po 5 letech obnovena činnost nohejbalové-
ho oddílu v naší obci. Sezónu 2019 hodnotím celkem za 
úspěšnou. I když jsme měli spoustu nových hráčů, do-
vedli jsme si poradit i s týmy z předních pozic. V posled-
ním kole jsme potrápili loňského vítěze okresního pře-
boru (Sázava) ve skóre 5:5. Nakonec jsme se umístili na 
celkovém  6. místě z 9 mužstev. V letních měsících jsme 
pořádali turnaj trojic. Sešlo se nám 8 týmů. Vítězem se 
stal tým „Vildové“ - Karel Brož st., Adam Brož, Vladimír 

Tesárek. Za zmínku určitě stojí turnaj ve Starkoči, který 
jsme po vyčerpávajícím boji vyhráli ve složení: Karel Brož 
st., Martin Kratochvíl, Miloš Kutílek, Richard Laczko.

Aktuálně probíhá zimní příprava v hale ZŠ Žehušice. 
V dubnu 2020 začíná další sezóna. Všechny příznivce 
tímto zveme a budeme rádi za jejich podporu při našich 
zápasech a turnajích. 

středu tabulky. Budeme se snažit, aby konec jara neznamenal 
boj o poslední příčky.
Starší žáci U15

V podzimní části se odehrálo deset utkání. Z nich bylo sedm 
výher, jedna remíza a dvě prohry. Po podzimu jsme s dvace-
ti dvěma body na třetím místě tabulky. Soutěž je vyrovnaná. 
Cílem je udržet přední příčky tabulky. Velkým přetrvávajícím 
problémem je málo dětí této věkové kategorie. Snažíme se o 
získávání dětí z jiných oddílů, ale dětí je všude málo.
Přípravky U12 a U10

Přípravka U12 pod vedením pana Čuchala vstoupila do se-
zony jako nováček v této kategorii. Začátky byly pro všech-
ny náročné, ale s přibývajícími odehranými zápasy se výkon 
mužstva zlepšoval. Přichází první výhry. Děti se snaží a získá-
vají zkušenosti na větším hřišti.

I pro přípravku U10 je hlavní zkouška hry na velkém hřišti. 
Děti se také velmi snaží. Na tréninky chodí v hojném počtu. 
Držme jim palce ať je fotbal stále baví.

Děkujeme za přízeň všem fanouškům. Dále bychom chtěli 
poděkovat všem sponzorům, kteří nás podporují. Těšíme se 
na další spolupráci. V příštím roce vás všechny srdečně zveme 
na tradiční karneval, který se bude konat 29. února 2020 a na 
dětský karneval 1. března 2020 v kulturním domě. Přejeme 
krásné a klidné svátky a do nového roku hlavně hodně zdraví 
a štěstí.


