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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

v dnešní informaci nebudu psát o tom, co se nám poda-
řilo v letošním roce v naší obci realizovat ani jaké inves-
tiční akce plánujeme na příští rok. S tím Vás seznámím 
hned v dalším vydání Církvických novin v březnu 2022.
Máme adventní čas, chvilku před vánočními svátky a 
blížícím se koncem roku. Ještě po prázdninách nikoho 
z nás ani ve snu nenapadlo, že by se mohl opakovat scé-
nář loňského roku. Opět jsme se nemohli sejít u rozsvě-
cení vánočních stromů, neproběhly připravené kulturní 
programy našich dětí, nezazněly vánoční koledy našich 
muzikantů a neochutnali jsme ani svařáček s tradičním 
perníčkem. Nemohli jsme společně „nasát“ vánoční at-
mosféru, popovídat si se známými a popřát si mezi sebou 
hezké svátky. 
Bohužel tomu tak je. Rostoucí čísla nakažených, hospi-
talizovaných, ale bohužel i mrtvých ukazují, jak zákeřná 

nemoc covid je, a že je potřeba všechna opatření dodr-
žovat. Covid opět silně udeřil a je na nás občanech nejen 
naší obce, ale i celé země, jak se zachováme a jestli ho 
chceme porazit. Každý z nás velice dobře ví, kudy vede 
cesta, ale ……
Vládní nařízení jsou zajisté nepříjemná, omezující a ne-
líbí se nám, ale jsou nezbytná a nutná. Pevně doufám, že 
toto období všichni ve zdraví přečkáme a v co nejkratší 
době bude vše v pořádku a vrátí se k normálu. 
Vážení spoluobčané, já sám jsem optimista a věřím, že se 
vše brzy v dobré obrátí. Na závěr mi dovolte, abych vám 
všem popřál klidné a krásné Vánoce, abyste si během 
těch pár volných dní a chvil odpočinuli a do nového roku 
2022 přeji zdraví, štěstí a mnoho pracovních úspěchů. 

Váš starosta 
Jiří Volenec 
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V ÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
K nejkrásnějším okamžikům 
v životě rodiny bezesporu patří naro-
zení dítěte. Příchod nového človíčka 
na svět je proto třeba náležitě oslavit. 
Takovou oslavou může být i obřad ví-
tání občánků, který pro své nejmladší 
obyvatele, jejich rodiče a další rodin-
né příslušníky pravidelně připravuje 
obec Církvice. Tímto nejmenší Círk-
vičáci a Jakubáci absolvují zpravidla 

svoji první společenskou událost. Dne 
6. listopadu si tento obřad se všemi 
náležitostmi v kruhu svých nejbliž-
ších užili: Jiří Havránek, Šárka Brázdi-
lová, Laura Vránová, Eva Zemanová 
a Matouš Houdek. Ještě jednou pře-
jeme všem do života jen to dobré.
Rodiče vítaných dětí, kteří mají 
zájem o fotky, ať napíší žádost na: 
podatelna@cirkvice.cz.

STEZKA ODVAHY
Halloween se u nás stává čím dál 
tím více oblíbeným svátkem. Mož-
ná ho ještě neslavíte, ale sváteční 
atmosféře plné dýní, duchů a straši-
del nelze v těchto dnech uniknout. 
Původ tohoto svátku najdeme už 
před 2 000 lety v dobách Keltů. Po-
stupně se začal slavit téměř po ce-
lém světě a to 31. října v předvečer 
dne svatých. Halloweenské večírky 
a hrůzostrašné párty už nejsou ni-
čím neobvyklým. Nejznámějším 
symbolem je dlabání dýní, které 
mají odhánět zlé duchy. Čím stra-
šidelnější výraz se povede vydlabat, 
tím účinněji působí proti duchům. 
V Americe se děti převlékají do 
strašidelných kostýmů a chodí od 
domu k domu s tradičním poře-
kadlem TRICK OR TREAT, který 
v překladu zní – dej koledu, nebo 
vám něco provedu. 
Na oslavu tohoto svátku jsme v pá-
tek 22. října pro naše děti připravili 
u kostela v Jakubě STRAŠIDEL-
NOU STEZKU ODVAHY. Děti ji 
procházely ve dvojicích či trojicích, 
ty odvážnější po jednom a cestou 
se setkávaly se smyšlenými bytost-
mi, u kterých plnily různé úkoly. 

Hned na začátku musely u čertic 
slíbit, že budou hodné a nebudou 
zlobit. Za to si vysloužily velice žá-
danou křupavou topinku. Poté je 
čekalo skládání tématických obráz-
ků, průchod strašidelnou bránou 
u křivohubého strašidla, skládání 
virtuálního kostlivce a zvířátek vy-
robených z kamínků.  Nakonec se 
děti podepsaly na halloweenskou 
listinu, čímž byla stvrzena odvaha 
a splnění celé stezky. Za to si vy-
sloužily diplom a adventní kalen-
dář, který se jim bude hodit o tro-
chu později, aby si osladily čas při 
čekání na příchod Ježíška. Myslím 
si, že ani dospělí se po celou dobu 
nenudili, protože prožívali s dětmi 
celou tajemnostrašidelnou atmo-
sféru a měli též možnost se setkat 
se svými přáteli a známými a popít 

s nimi kalíšek dobrého svařeného 
vína, které jim připravil a načepo-
val pan starosta. 

ROZSVĚCENÍ STROMU
Po loňském netradičním rozsvěcení stromu, 
jsme si mysleli, že letos to bude zase tradič-
ně. Na poslední chvíli přišlo nařízení vlády, kte-
ré letošní předvánoční akce opět zakázalo. Tak 

se naše dva vánoční stromy rozsvítily v pod-
večer první adventní neděle pouze za dopro-
vodu reprodukovaných koled bez přítomnosti 
veřejnosti. 

POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A PSY 2022
Obecní úřad oznamuje občanům, že poplatky za svoz 
komunálního odpadu a za psy na rok 2022 si mohou 
občané zaplatit bankovním převodem na číslo účtu: 
3924161/0100 (variabilní symbol – číslo popisné, do 
zprávy pro příjemce uvádějte příjmení) nebo v po-
kladně OÚ v termínu od 10. ledna. Upřednostňujeme 
platbu na účet. Výše poplatků: svoz komunálního 

odpadu bude zveřejněn po projednání v zastupitel-
stvu obce, poplatek za každého psa 200,- Kč, dů-
chodci za každého psa 50,- Kč. Nového pejska je nut-
né přihlásit osobně na OÚ, kde je potřeba mimo jiné 
zakoupit evidenční známku. Splatnost poplatků je do 
31.3.2022. Svoz BIO odpadu je pro rok 2022 zdarma. 
O termínu vývozu budete včas informováni. 

DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Důrazně tímto upozorňujeme občany na přísný zákaz parkování automobilů na chodnících nebo v jejich 
bezprostřední blízkosti. Brání se tím nejenom bezpečnému průchodu chodců, ale hlavně průjezdu ko-
munální techniky. V případě sněhové pokrývky není možné provést nezbytnou zimní údržbu, což má za 
následek zbytečné komplikace a úrazy občanů. Pokud se někde z důvodu zaparkovaného automobilu ne-
dostane komunální technika, musí jeho majitel zajistit úklid chodníku sám na svoje náklady. Nedodržování 
pravidel silničního provozu, což stání na chodnících je, bude pravidelně kontrolováno.  

! SBĚRNÝ DVŮR !
Upozorňujeme občany, že ve sběrném dvoře za 
obecním úřadem bude v zimním období ome-
zen provoz. V prosinci bude naposledy otevře-
no 18.12. 2021, v lednu bude sběrný dvůr uza-
vřen. V únoru a v březnu bude otevřeno každou 

lichou sobotu, počínaje 5.2. 2022. Od dub-
na bude otevřeno pravidelně každou sobotu 
od 8 do 11 hodin. V nutných případech mimo 
stanovenou provozní dobu je možné se domlu-
vit na OÚ.

Půjčky z Fondu bydlení
Zastupitelstvo obce vyhlásilo poskytování půjček 
z Fondu bydlení pro rok 2022. Žádosti o poskytnutí 
půjčky bude možné podávat na OÚ v lednu a únoru, 

v březnu proběhne výběrové řízení. Více informací zís-
káte na obecním úřadě. 

SPOZ

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Vokálová Alena, Jelínková Jitka, Černá Marie, Vocl Jaroslav, Pokorný Bohumír, Lepšíková Anna, 
Dvořák Václav, Kicnerová Marie a Kolářová Božena.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví do dalších let.
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ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY

MYŠLENKY ZA VOLANTEM
Vážení spoluobčané,
dovolil jsem si „vypůjčit“ nadpis z názvu knihy fejetonů 
pana Marka Ebena, jelikož situace, kterou vám chci po-
psat, se stala právě, když jsem auto řídil.
Je zimní období – krátký den, takže jezdím do práce za 
tmy, přijíždím z práce za tmy. Jsem již skoro doma, od-
bočuji do naší ulice a zahlédnu tmavý stín. Stál jsem tak 
říkajíc „na fl eku“, protože jsem zvyklý jezdit v obci poma-
lu nejen kvůli hrajícím si dětem či pobíhajícím zvířatům. 
Stáhnu okénko – „soused“ (tím myslím bydlícího v naší 
obci). „Ježíši, vždyť nemáš na tom kole ani světlo!“, spus-
tím na něj, abych se vyhnul jadrnější mluvě. „Já vidím!“ 
zněla odpověď. „Aha“ Co s tím? Je to jen pohodlnost si 
opatřit nějaké světlo na kolo, nebo si neuvědomuje v ja-

kém je nebezpečí, že jej někdo přehlédne...?
Týden na to jsem potkal cyklistu – přední světlo, zadní 
blikačky, refl exní vesta a páska na ruce a noze. Psát, že byl 
vidět „až od Čáslavi“ je asi zbytečné...
Zkusme myslet na to, že jednou jsem řidič, jednou cyk-
lista či chodec. Nedělejme druhým to, co nechceme, aby 
dělali oni nám. Jsou tady Vánoce – nejkrásnější svátky 
v roce a zajisté si nejvíce přejeme, abychom se mohli po-
tkat se všemi svými blízkými.
Mysleme tedy na svoji bezpečnost i na bezpečnost těch, 
kteří si to zatím neuvědomují.
Dovolte mi, abych vám na závěr popřál hezké a klidné 
svátky a do nového roku 2022 jen samá pozitiva.

Marcel Bilinkiewicz

Máme tady zas, předvánoční čas. Ani jsme se nenadáli 
a je tu opět doba plná tužeb, očekávání, splněných přá-
ní a rozzářených dětských očí.
To, čeho jsme se asi všichni nejvíce obávali, se bohužel 
stalo skutečností. Tak jako ve dvou předešlých letech, 
udeřila corona. A to v takové míře, že nám narušila 
naše plány. My jsme ještě měli to štěstí, že náš dlouho 
připravovaný předadventní jarmark byl jedinou, a také 
i poslední veřejnou akcí, která se mohla uskutečnit. 
Byli jsme za to moc rádi, protože úsilí, které všichni 
pracovníci MŠ a jejich rodinní příslušníci vynaložili 
pro zdárný průběh této akce, by opět vyšlo naprázdno, 
a to by nás moc mrzelo. Proto soucítíme se všemi, kteří 
měli své akce naplánované na pozdější dobu a nemohli 
je uskutečnit.
Náš jarmark se stejně jako před dvěma lety vydařil, 
i když jsme do poslední chvíle nevěděli, jak to všechno 
bude. Obávali jsme se, zda lidi neodradí strach z mož-
né nákazy covidem, či počasí, které nám sice udělalo 
krásnou vánoční kulisu, ale stánkařům značně zkom-
plikovalo prodej. Naše obavy se bohudíky nepotvrdily. 

Lidí ochotných přijít a podpořit děti z mateřské školy 
bylo velké množství. Součástí této akce byla i soutěž o 
nejchutnější bábovku. Potěšilo nás, že v soutěži bylo 
11 bábovek a všechny chutnaly znamenitě, což svědčí 
o kvalitě českých kuchtiček. O to obtížnější bylo vybrat 
tu nejchutnější. První cena odcestovala za svojí výher-
kyní až do Okřesanče. Jsme rádi, že se i náš jarmark 
dostává do povědomí širšího okolí, a že tito lidé jsou 
ochotni ho nejen navštívit, nákupem podpořit školku, 
ale mají chuť si s námi i zasoutěžit. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se 
na této akci podíleli. Nebudu je jmenovat jednotlivě, 
jejich výčet by byl dlouhý a nerada bych na někoho 
zapomněla, což by mě moc mrzelo. Děkujeme obecní-
mu úřadu a panu Kučerovi, všem stánkařům, hasičům 
z Jakuba a Církvice, rodičům dětí, kteří se podíleli na 
tvorbě výrobků do stánku pro MŠ, i těm, kteří svůj vý-
dělek z prodeje věnovali MŠ a hlavně našim spoluobča-
nům, kteří jarmark navštívili a svým nákupem školku 
podpořili. V neposlední řadě chci poděkovat celému 

kolektivu mateřské školy a své rodině. Bez jejich obě-
tavosti, nekonečné mravenčí práce a nadšení pro dob-
rou věc by se to nepodařilo. Snad mi nikdo nebude mít 
za zlé, když za všechny tyto báječné lidi, co mají srdce 
na pravém místě, zmíním p. Výbornou a p. Bilého. Dě-
lám to proto, že se jedná o naše dlouhodobé sponzory, 
a to, ať se jedná o věcné dary pro MŠ, tak i o finanční 
příspěvky. Jsou to takoví naši strážní andělé. Dávají 
nám najevo, že si naší práce váží, a to nás těší a hřeje 
u srdíčka. Vždyť nám všem jde o správnou věc. Taktéž 
musím poděkovat za věcné dary a pomůcky manželům 
Loškovým a rodinám Kováříkových a Vostřežanských 
za peněžní dar.
U rozsvíceného vánočního stromku jsme si letos ne-
zazpívali, i když jsme se na to důkladně připravova-
li a děti se moc těšily. Vynahradíme si to besídkami 
v krásném prostředí naší nově zrekonstruované a vá-
nočně vyzdobené školní zahradě. Věříme, že tím rodi-
če potěšíme a snahu dětí ocení.
I letos zavítal do naší mateřinky Mikuláš s čertem 
a anděl. Jelikož do mateřinky chodí samé hodné dětič-
ky, tak pro čerta tu žádná práce nebyla. Hodný Miku-
láš obdaroval děti sladkou odměnou. 
5. prosince Mikuláš a čert s andělem navštívili též pří-
bytky našich dětí. Je dobře, že se tato předvánoční tra-
dice stále udržuje a děkujeme našim nebeským a pe-

kelným spojencům za to, že svůj honorář věnovali ve 
prospěch naší mateřinky (p. učitelka C. Macháčková, 
pan Kutílek, Němec a F.Morawski).
Poděkování patří taktéž našemu dlouholetému doda-
vateli vánočních stromků p. Vondrysovi.
V letošním roce budeme prožívat již druhé netradiční 
Vánoce plné nejistot a strachu o své nejbližší.
Ať jsou i přesto plné klidu, míru, lásky a dobré poho-
dy. Do nového roku hodně štěstí, úspěchů v osobním 
i pracovním životě a pevné zdraví přeje za celý kolektiv 
zaměstnanců MŠ Dymáková Laďka.
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ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Naše základní škola se v uplynulých 
měsících říjnu a listopadu podílela 
na organizaci řady akcí. Podařilo 
se nám uspořádat školní olympiá-
du. Ve 4. ročníku proběhla beseda 
s dopravní tématikou Městské po-
licie Čáslav. Třeťáčci otevřeli dveře 
své třídy a nechali nahlédnout ve-
řejnost na jejich výuku. Celá škola 
zažila Halloween i účast v jazyko-
vém šampionátu WocaBee. Podařilo 
se absolvovat preventivní programy 
sociálně patologických jevů praž-
ského Prev-centra pro žáky 2. - 5. 

ročníku. Stihli jsme “trojlístky”, což 
jsou tripartitní hodnotící setkání 
třídních učitelek s rodiči a žáky. Na-
vštívili jsme nově zrekonstruovanou 
místní knihovnu. Uspořádali jsme i 
tradiční lampionový průvod se sou-
těžemi pro děti. Naši pedagogové 
absolvovali řadu seminářů. 
Měsíc listopad byl poznamenán ka-
ranténami a izolacemi. I naše ško-
la si vyzkoušela spolupráci s KHS, 
trasování a následnou práci s dětmi 
v karanténě, izolaci a ve škole. Pro-
bíhala distanční výuka pro třídy, 

které se ocitly v karanténě, ale záro-
veň i výuka hybridní, která kombi-
novala výuku ve škole s živým vysí-
láním pro ty, kteří se ocitli v izolaci. 
Zvládli jsme to. Děti i pedagogové 
jsou ve většině případů ve škole 
a my se těšíme na společné čekání 
na Ježíška. 
Přeji Vám za celý tým i děti naší 
školičky klidné prožití vánočních 
svátků s rodinou a přáteli a do 
nového roku 2022 hlavně zdraví 
a psychickou pohodu. 

Mgr. Ludmila Hrušková

Školní olympiáda
V pátek 1. října proběhla školní olympiáda. Děti plnily 
osm disciplín na různých stanovištích, zaměřených na 
rychlost, ohebnost, vytrvalost,  pružnost a jiné. Druž-
stva byla smíšená  a každé mělo svou vlajku. Ráno před 
školou proběhl nástup a rozdělení. Každý vedoucí měl 
kartičku, kde byl uveden seznam družstva a na jaké sta-
noviště má jít. Děti plnily disciplíny s velkým nasaze-
ním a elánem za povzbuzování celého družstva. Mys-
lím, že jsme si všichni sportovní den užili. Nakonec děti 
dostaly sladkou odměnu. 

Jaroslava Uhlířová

Dopravní výchova ve 4. ročníku
V pondělí 18. 10. navštívil čtvrtý ročník člen Měst-
ské policie Čáslav, který si pro děti připravil drobnou 
přednášku o dopravní výchově. Žáci si připomněli 
povinnou výbavu jízdního kola a potřebná pravidla 
pro pohyb cyklistů na silnici. Zároveň si zopakovali 
některé dopravní značky a popisovali simulované do-
pravní situace. Na jaře je čeká druhá část přednášky 
zakončená praktickou jízdou na kolech na dopravním 
hřišti v Čáslavi.

Bc. Klára Bucková

Otevřené vyučování ve 3. ročníku
Ve středu 20. října jsme pozvali rodiče žáků 3. ročníku 
do otevřeného vyučování. Někteří si udělali čas a přišli 
se podívat na své děti, jak pracují. Příležitosti otevřených 
dveří využily také paní učitelky z ostatních tříd. Vzájem-

né sdílení a návštěvy v hodinách nás inspirují. Otevřené 
hodiny a návštěvy pedagogů jsme postupně zrealizovali 
i v dalších třídách.

Mgr. Ludmila Hrušková

Školení pedagogických pracovníků v metodice Sfumato
Ve dnech 25. a 26. 10. proběhlo na 
naší škole školení v metodice čtení 
Sfumato. V naší škole vyučujeme již 
řadu let prvopočáteční čtení touto 
metodikou. I když je většina učite-
lek v metodice proškolena, přišlo 
nám důležité, aby byly proškoleny 
i asistentky pedagoga. Proto jsme 
požádali o realizaci semináře přímo 
u nás ve škole. Společnost ABC Mu-
sic nám vyhověla, autorka metody 
paní doktorka Mária Navrátilová 
celou akci posvětila a tak jsme moh-
li vzdělávací akci uskutečnit. Přihla-
šování na seminář bylo veřejné a na-
konec se v naší škole sešlo 7 našich 
pedagogů a 5 pedagogů externích. 

Po celé dva dny se ozývalo volání, 
syčení i tlačení a v době přestávek 
byly vidět rozzářené obličeje všech 
zúčastněných. Paní lektorka Mgr. 
Lenka Burešová všechny nadchla 
svým poutavým výkladem a pří-
jemným vystupováním. Děkujeme 
za milá slova všem zúčastněným, 
paní lektorce za dva příjemně strá-
vené dny, paní doktorce Navrátilo-
vé za podporu a paní Dyntarové za 
organizaci.
Jelikož se zakázka uspořádání semi-
náře ve škole osvědčila, zorganizo-
vali jsme 26. 11. seminář matema-
tiky pana profesora Hejného pro 
pedagogický sbor i pro externí pe-

dagogy z okolí. Paní lektorka Mgr. 
Magda Málková vtáhla všechny do 
práce a tak jsme se na chvilku pro-
měnili v žáky a na vlastní kůži si ně-
která prostředí vyzkoušeli. Nechy-
běl metodický výklad a vysvětlení 
souvislostí. Společnosti H-mat také 
děkujeme za ochotu a organizaci.
Celý tým pedagogů také prochází 
sérií seminářů preventivních aktivit 
sociálně patologických jevů “Kočičí 
zahrada” a také se účastní pravidel-
ných metodických setkání k meto-
dice “Učení venku.” Další vzdělává-
ní je pro nás velmi důležité a také 
nás profesně posouvá dál.

Mgr. Ludmila Hrušková
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TJ  CÍRKVICE
S našimi církvickými minivolejbalisty  jsme se pustili do 
podzimní přípravy, která vyvrcholila 1. kolem krajského 
přeboru dne 17. 11. v Kolíně. Rozšířili jsme tréninky na 
3 dny v týdnu. Ve dvou dnech trénujeme, třetí věnujeme 
nácviku hry. Docházka bývá dobrá, i když ji komplikuje 
nemocnost. Obě skupiny, mladší i starší děti, se velmi 
snaží a za to si zaslouží veliké díky. Sport je pro všechny 
důležitý. Nedává jim jen možnost účelně strávit čas, ale 
je důležitý v mnoha dalších ohledech. Rozvíjí motoriku, 
pomáhá vybít přebytečnou energii, přispívá ke správné 
koordinaci pohybů, růstu těla, formuje osobnost a učí 
děti respektovat pravidla, trenéry i spoluhráče. Společně 
odtrénované hodiny jsme jeli zužitkovat na první turnaj 
této sezóny do Kolína. Při dodržení všech hygienických 
opatření, jsme se vzhledem k onemocnění a karanténám 
vydali s omezeným počtem týmů reprezentovat Církvi-
ci.  Hrálo se ve třech barevných kategoriích. V modré 
– nejstarší získala naše děvčata po jedné prohře skvě-
lé 2. místo. V červené – střední kategorii obsadily naše 
nově sestavené týmy 3. a 5. místo. Zaslouží si to velké 
uznání, protože hrály proti starším a zkušenějším sou-
peřům. Nejvíc našich týmů hrálo ve žluté – nejmladší 
kategorii. Všechna 4 družstva se předvedla velmi dobře. 
Vzhledem k předchozím tréninkům se děti velmi dobře 
orientovaly na hřišti a soustředily na hru, i když při 10 
minutových zápasech to pro ně bylo náročné. Po usilov-

ných bojích, kdy nedali soupeřům žádnou šanci, získali 
Viky a Víťa úžasné 1. místo. Další družstva se umístila 
na 4., 8. a 9. místě. Mimořádné ocenění i od soupeřů 
získali naši nejmenší. Šimon (1.třída) a Káťa (MŠ) vy-
bojovali  3 výhry a 3 prohry proti starším soupeřům. 
Všechny naše děti musíme za jejich úsilí a bojovnost jen 
chválit. Doufejme, že vytrvají a budou se dále zlepšovat. 
Možná, že jejich úspěchy nalákají další zájemce o sport. 
Jsou srdečně zváni. Děkujeme také rodičům, kteří nám 
v našem úsilí pomáhají. Další kolo krajského přeboru se 
má konat  19.12., tak doufáme, že se uskuteční a bude 
pro nás úspěšné.

Úspěch v okresním kole WocaBee šampionátu
V říjnu 20.10. až 29.10.2021 se žáci naší školy zapojili do 
Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná se již o třetí roč-
ník soutěže v učení slovíček cizího jazyka, ve kterém mezi 
sebou soupeří studenti všech cizích jazyků od základních 
škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slo-
vensku. Šampionát probíhá online v inovativní aplikaci 
pro učení cizích slovíček s názvem WocaBee.
Celkem se do soutěže zapojilo téměř 60 000 žáků! V na-
šem okrese se v TOP 3 umístili žáci naší školy, a to:
■ na 3. místě třída 3. ročníku (nahráli denně v průměru 

až 76 bodů na žáka),

■ na 2. místě třída 5. ročníku (nahráli denně v průměru 
až 106 bodů na žáka)

■ na 1. místě třída 2. ročníku (nahráli denně v průměru 
až 134 bodů na žáka).

Žáci v aplikaci získávají body pouze za správné odpově-
di při procvičování slovíček. Od středy do pátku 3.11. až 
12.11.2021 soutěžila výherní třída (2. ročník) v krajském 
kole o postup do celostátního fi nále! Držíme palce!  Všem 
třídám děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme 
k umístění!

Mgr. Denisa Janoušková

Lampionový průvod
V pátek 19. listopadu jsme se sešli 
u kostela sv. Jakuba, kde naše děti 
zazpívaly píseň „Buď klidná jako 
voda“ od hudební skupiny Jelen. Na 
ukulele je doprovodila paní učitelka 
Šárka Viktorová, která s dětmi pís-
ničku nacvičila. Potom se celý prů-
vod vydal do školy, kde na děti čeka-
la stezka s úkoly. Hádaly se předměty 
podle hmatu, trefovalo se šiškami do 
nádoby a skákal se panák. Za zvlád-
nutí úkolů čekal na děti balíček s od-

měnami.  Rodiče se zatím občerstvili 
svařáčkem a cukrovím. Celý průvod 
jsme ukončili na fotbalovém hřišti 
vypuštěním lampionu svobody. Celá 
akce byla fi nančně podpořena MAS 
Lípa pro venkov. Děkujeme všem, 
kdo s námi přišli uctít památku lis-
topadových událostí 1989 a zároveň 
i všem, kteří chtěli přijít a nemohli. 
Myslíme na vás. Těšíme se na to, až 
budeme moct být zase spolu. 

Mgr. Ludmila Hrušková

Halloween
26. říjen patřil halloweenskému pro-
jektovému dni. Dopolední program 
byl věnován třídním projektovým 
vyučováním. Všichni jsme se sešli 
ve strašidelných kostýmech. Vyprá-
vělo se o anglosaském svátku Hallo-
ween i o českých Dušičkách. Peklo se 
a vyráběly se halloweenské pokrmy 

i podzimní výrobky nejen z dýní. 
Večer se pak do školy vrátili žáci 4. 
a 5. ročníku. Letošní Halloweenskou 
přespávačku zahájili čtvrťáci a páťáci 
společným pečením mumií z páreč-
ků a listového těsta. Nechyběly stra-
šidelné kostýmy, dekorace a hudba. 
Po večeři si žáci z páté třídy připravi-

li pro své mladší spolužáky strašidel-
nou stezku odvahy po škole. Za její 
zvládnutí čekala na čtvrťáky sladká 
odměna. Třídy se pak rozdělily, aby 
naplnily vlastní program motáním 
mumií z toaletního papíru, strašidel-
nými historkami či fi lmem k usínání.

Anna Karolína Smutná
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POZVÁNKA NA ZIMNÍ ZÁJEZD

SDH Církvice pořádá v sobotu 5. března 2022 zimní zájezd do střediska SKI ARÉNA JIZERKY – Tanvald-
ský Špičák  Albrechtice v Jizerských horách. Možnost lyžařského vyžití – sjezdovky, běžky, turistika. 
Cena zájezdu je 250,- Kč/osoba, děti 150,- Kč a děti z kroužku mladých hasičů zdarma v doprovodu 
dospělé osoby. Přihlásit se a zaplatit můžete u Petra Málka nebo Marie Procházkové na OÚ. 

Dětský den s hasiči
V Církvici na návsi bylo v sobotu 2. října neobvykle ruš-
no. Místní dobrovolní hasiči zde uspořádali dětský den. 
Na všechny zúčastněné čekalo odpoledne plné her a zá-
bavy. Děti, které se zapojily do soutěže, musely postup-
ně splnit úkoly na deseti stanovištích. Například střelbu 
ze vzduchovky, rozhazování hadic na kuželky, skákání v 
pytli, chůze na chůdách, různé překážkové dráhy a další 
vědomostní či sportovní úkoly. Za splnění děti obdržely 
diplom, sladkou odměnu a hasičskou medaili, ze které 
měly ohromnou radost.  Největší zájem a pozornost si 
získaly mimosoutěžní disciplíny, a to skákací hrad a zor-
bingové koule. Celé odpoledne doprovázela živou hud-
bou kapela Jánošík. Jsme rádi, že se celá akce vydařila, 

protože to byla jedna z mála akcí SDH Církvice, které 
bylo možné z důvodu hygienických opatření v tomto 
roce zorganizovat.

Běh na rozhlednu Vysoká
V sobotu 23. října proběhl Běh na 
rozhlednu Vysoká. Svou premié-
ru si zde odběhli Martin Procház-
ka ml. v kategorii muži s dýchací 
technikou (skončil na 5. místě) 
a v kategorii starších žáků to 
byla Pavlína Junová, která brala 
19. místo. Soutěže se zúčastnili 
tradičně ještě bratři Klečkové. 
Bohouš si ve druhém pokusu 
výrazně vylepšil čas, což stači-
lo na páté místo. Karel doslova 
letěl po schodech nahoru a „vy-
letěl“ si pro skvělé druhé místo. 
Vyhrál Jiří Vyhnánek z SDH 
Uhlířské Janovice.

SDH CÍRKVICE
JPO Církvice
Na konci ledna byla naše jednotka požádána krizovým 
štábem Středočeského kraje o pomoc při transportu 
ochranných prostředků. Šlo o to dojet do HZS Benešov, 
zde naložit materiál ze skladu státních hmotných rezerv 
a odvézt ho do Kutné Hory - sportovní haly Klimeška 
a do Čáslavi na městský úřad k další distribuci.
Tímto byla naše jednotka (z okresu Kutná Hora ještě 

JPO Močovice) zařazena do krizového plánu Středo-
českého kraje. Při dalších distribucích jsme byli vždy 
kontaktováni. Celkem jsme postupně uskutečnili deset 
transportů mezi Benešovem, Kutnou Horou a Čáslaví. 
Převáželi jsme respirátory, roušky, antigenní testy pro 
školy a školky na Kutnohorsku a injekční stříkačky pro 
praktické lékaře.

Letošní sezónu jsme zahájili tréninky v září a v ně-
kolika skupinách se pilně začali připravovat na se-
zónu 2021/22 a doufali jsme, že ji konečně po dvou 
letech dohrajeme. Ale jestli se to povede, to je otázka 

na kterou neumí v současné době nikdo odpovědět.

Dlouhodobé soutěže:
Družstvo TJ Církvice A -žákovské se účastní druhé 

STOLNÍ TENIS TJ  CÍRKVICE 



Judisti z Jakuba
Nejspíš bude pro mnohé překvapením, jaké máme v obci 
úspěšné sportovce. Patnáctiletý Oliver Huber začínal 
s judem v roce 2015. Byl na více než 100 závodech (i me-
zinárodních), kde každý bojuje sám za sebe. Každý rok se 
kvalifi koval na mistrovství České republiky. Do dnešního 
dne získal celkem 50 medailí. Byl mistr v krajském pře-
boru středních Čech 2016,2017,2018,2019.
Třináctiletý Felipe Huber začínal s judem v roce 2016. Byl 
na více než 60 závodech, kde každý bojuje sám za sebe. 
Každý rok se kvalifi koval na Mistrovství České republiky. 
Doposud celkem získal 35 medailí. Byl mistr krajského 
přeboru středních Čech v roce 2020 a 2021.
Oba mladí sportovci dále pokračují ve skvěle započaté 
kariéře za neúnavné a obětavé podpory svého taťky.

Sandro Huber
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dospělé soutěže regionu. A vede si 
nad očekávání dobře, po 7-mi ode-
hraných kolech je na 3. místě, které 
zaručuje play off. To je také náš cíl, 
udržet se v první čtyřce. Zatím má 
bilanci 5-ti výher a dvou proher. 
Družstvo TJ Církvice B – dospělí 
je přihlášeno do třetí soutěže regi-
onu, zatím je na 1. místě s bilancí 
5-ti výher a jedné prohry a směřuje 
za postupem do vyšší třídy.

Středočeská open tour:
Této série krajských turnajů se již 
zúčastňujeme několikátý rok po 
sobě. Účastnit se mohou všichni 
hráči registrovaní ve středočeském 
kraji od těch nejmenších až po 21 
leté. V letošní sezóně již proběhly 
3 turnaje. Naše účast je prozatím 
vždy v počtu 4 hráči (Líska, Uhro-
vá, Uher, Malimánek M.) a dou-
fám, že to tak bude i v druhé polo-
vině sezóny. První turnaj se konal 
v Králově Dvoře za účasti 125 hrá-
čů z celého středočeského kraje, 
naši zástupci obsadili 46., 48., 77. 
a 93. místo. Druhý turnaj byl v Ne-
ratovicích za účasti opět 125 hráčů 
i umístění našich zástupců bylo vel-
mi podobné 43., 47., 73., 77. místo. 
Poslední letošní turnaj hostila Vla-

šim i tohoto turnaje se účastnilo 
125 hráčů a umístění církvických 
hráčů bylo opět velmi podobné 41., 
48., 72. a 77. místo.  
Díky dobrým výkonům na středo-
českých turnajích si Jakub Líska 
vysloužil pozvánku na republikový 
turnaj, který se shodou okolností 
konal také ve Vlašimi, kterého se 
účastní pouze 96 nominovaných 
hráčů v jedné kategorii a to starší 
žáci. 48 je jich nominováno podle 
žebříčku a ostatní jsou pozváni dle 
výsledků v jednotlivých krajích. 
Takže už jen dostat se na tento 
turnaj je pro nás úspěch. Nakonec 
dopadl velmi dobře a s bilancí 3 ví-
tězství a 2 porážek obsadil koneč-
né 57.-64. místo. Takže hodnocení 
z pozice trenéra jen tak dál.

Regionální turnaje:
Zatím se uskutečnily pouze dva 
a to v Kutné Hoře a v Čáslavi, bohu-
žel oba měli málo početnou účast 
16 hráčů, zato byly kvalitně obsa-
zeny a z prvních 10 chyběli pouze 
dva. V těchto turnajích dostávají 
příležitost si zahrát i naši nejmlad-
ší. Takže na první turnaj do Kutné 
Hory jsme vyrazili v 5 členech a do 
Čáslavi ve 4. Pokaždé jsme brali 

bednu. V Kutné Hoře dvojice Lís-
ka – Uher 1. místo ve čtyřhře a Lís-
ka za 3. místo ve dvouhře. Na svou 
první výhru na svém prvním tur-
naji dosáhl K. Chadraba a ani ostat-
ní nováčci nezklamali. Na druhém 
turnaji v Čáslavi dosáhl na stupně 
vítězů Uher 3. místo ve dvouhře 
a 3. místo získala dvojice Chadra-
ba-Uher ve čtyřhře. Prvního vítěz-
ství dosáhl Vít Malimánek. Dále se 
turnajů ještě zúčastnil D. Veselý, 
který sice nevyhrál, ale v konkuren-
ci o 3 roky starších si nevedl vůbec 
špatně. Oba jsou ještě nejmladší 
žáci a jak Vít tak David byli abso-
lutně nejmladšími účastníky. Neboj 
se Davide, ona ta vítězství přijdou. 
Je potřeba pořádně trénovat a příští 
turnaj to dáš. 
V prozatímním celkovém pořadí 
družstev nám v mladších žácích 
i ve starších žácích patří shodně 
3. místo za Zručí a Kutnou Horou.
Co plánujeme do konce roku: 
18.12. bychom chtěli uspořádat pro 
členy našeho oddílu „Vánoční tur-
naj“, všichni jste srdečně zváni.
Pinku zdar a krásné prožití vánoč-
ních svátků a v novém roce ať se 
splní vše, co si přejete.

Petr Uher

Držíme palce všem sportovcům naší obce a přeje-
me mnoho dalších úspěchů.


