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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

dnešní informaci bych začal rekon-
strukcí mateřské školky. Realiza-
ce byla naplánovaná na prázdniny, 
aby co nejméně omezila její provoz. 
V části budovy byly vyměněny vodo-
vodní rozvody, nové obklady a dlaž-
by. V zadní části MŠ byl vybudován 
nový chodník a opraveny obě terasy. 
Rekonstrukci provedla Kutnohorská 
stavební s.r.o., které za velmi dobře 
a včasně odvedenou práci patří po-
děkování. Částka za provedení díla 
byla ve výši 3,2mil. Kč. 

Dále pohovořím o vybudování závě-
rečné etapy chodníku na výjezdu z Ja-
kuba směrem na Nové Dvory. Tento 
úsek byl jedním z posledních opravdu 
nebezpečných míst, kde chodník ještě 
chyběl. Jsem rád, že i tento nepřehled-
ný úsek se stal pro naše občany bez-
pečný. Ve výběrovém řízení, které na 
tuto stavební akci proběhlo, nejnižší 
cenovou nabídku předložila fi rma Sta-
vitelství ZRV z Ronova nad Doubra-
vou, které bych chtěl také poděkovat 
za vybudování pěkného chodníku za 
cenu 1,8mil.Kč s přispěním Středo-
českého kraje Fondu obnovy venkova 
ve výši 1 328 000Kč.

Další podařenou akcí bylo obdrže-
ní dotace ve výši 292 081Kč na akci: 
„Průzkumný hydrogeologický vrt 
HVC-4 pro veřejný vodovod obce 
Církvice“. „Tento projekt byl spolu-
financován Státním fondem život-
ního prostředí České republiky na 
základě rozhodnutí ministra život-
ního prostředí.“ Více www.sfzp.cz 
a www.mzp.cz .
O čem se ve své informaci nemohu 
nezmínit je obchvat Církvice. Práce 
na budování obchvatu pokračují ne-
přetržitě od svého zahájení. Archeo-
logové již zakončují svůj průzkum, 

a tak v průběhu příštího měsíce za-
čnou i práce přímo na trase obchva-
tu. Dále se budují přemostění, a to na 
příjezdu od Karlova z Kutné Hory, 
u rybníka Utopenec přes jeho přítok 
Křenovku a u mlýna Vrabcov, kde 
se přemosťuje Klejnárka. V místech 
železničního přejezdu na Třebeši-
ce se buduje přeložka produktovodu 
a plynovodu, jejichž termín dokonče-
ní bude také dodržen. Celá výstavba 
obchvatu s sebou přináší i negativ-
ní stránky jako je hluk a nečistoty od 
nákladních automobilů, ale také pří-
stupem k vlakové zastávce, který vede 
přes staveniště. Z důvodu častých deš-
ťů a pohybu stavební techniky dochá-
zí k rozježdění přístupové cesty a ta je 
pak velmi špatně schůdná. Zde bych 
chtěl poděkovat občanům, kteří nám 
tuto skutečnost nahlásí, a já pak mohu 
ihned sjednat nápravu. Vzhledem 
k tomu, že se blíží zimní období, kdy 
je méně světla, sníh nebo mráz, bude 
údržba přístupu k vlakovým zastáv-
kám opravdu obtížná. Jsme připrave-
ni udržovat i tento úsek a nejen chod-
níky v obci, ale samozřejmě v rámci 
našich možností. Často se mne ptá-
te, kudy se dostanete na vlakové za-
stávky po dokončení stavby obchvatu 
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UPOZORNĚNÍ PRO NASTÁVAJÍCÍ RODIČE
Ještě jednou připomínáme všem ro-
dičům, kterým se od 1. července 2021 
narodilo a do budoucna narodí mi-
minko, že z důvodu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, jsme 
nuceni přistoupit na nová pravidla 
ohledně vítání občánků. Všichni rodi-
če, kteří budou mít zájem o tento ob-

řad, se musí přihlásit na Obecním úřa-
dě Církvice u paní Procházkové, nebo 
zaslat vyplněný a podepsaný tiskopis 
žádosti na email: ucetni@cirkvice.cz 
a nebo jej vhodit do poštovní schrán-
ky umístěné u vchodu na OÚ. Tisko-
pis žádosti naleznete na www.cirk-
vice.cz v rubrice Kultura a zábava. 

Poskytnuté informace o osobních 
údajích budou použity pouze k úče-
lu pozvání na slavnostní uvítání ob-
čánků do života a zápisu do pamětní 
knihy. Toto se týká všech rodičů dětí 
s trvalým pobytem v obci Církvice 
narozených od 1. července 2021. Dě-
kujeme za pochopení.

a kde budou. Po nadjezdu směrem na 
Kutnou Horu povede osvětlený chod-
ník a k vlakové zastávce budou schody 
i bezbariérový přístup. Zastávky zů-
stávají tam, kde jsou nyní. 
Při příležitosti sportovní akce Malý 
Jakubáček dne 18.9.2021 byla slav-
nostně předána do užívání  budova 
zázemí pro sportovce a fotbalisty na 
víceúčelovém hřišti. Slavnostní pře-
střižení pásky se zúčastnili pan sta-
rosta Jiří Volenec a místostarosta 
Karel Uhlíř.

Jiří Volenec, starosta

POSVÍCENÍ
Posvícení znamená totéž, co posvě-
cení. Slavilo se vždy ve výroční den 
posvěcení kostela po jeho dostavbě. 
Oslava bývala vždy slavnostně připo-
mínána. Její průběh byl podobný jako 
průběh oslav svátku patrona chrámu, 
kterému je zasvěcen. Tento den zná-
me pod pojmem pouť. Obvyklými 
atributy posvícení jsou posvícenské 
koláče, místní speciality, průvody 
s maskami a taneční zábavy. I v naší 
obci se snažíme tradice alespoň čás-
tečně dodržovat. Jakubské posvícení 
připadá na poslední neděli v srpnu. 
I letos, a to 28. srpna, se již v odpo-
ledních hodinách sešla u „Pohostin-
ství Na špýchaře“ u kostela sv. Jakuba 
parta dětí, aby si užila sváteční odpo-
ledne. Bublinková show opravdu děti 
zaujala tím spíš, že si mohly někte-
ré triky s bublifukem různých tvarů 

a velikostí vyzkoušet. Pak následova-
la cesta za pokladem, na jejímž konci 
děti z nalezených indícií vyčetly ta-
jenku – KOLÁČ. A do něho se také 
mohly hned zakousnout. Po krátkém 
občerstvení následovala náročná dis-
kotéka s DJ Rudou Viktorou a jeho 
tanečním teamem. Všechny děti, 
které se zapojily do tance, dostaly 
slušivé taneční tílko. Když se dosta-
tečně vyřádily, přišla pro ně ještě na 
závěr sladká odměna. Od 20ti hodin 
už patřila zábava dospělým. O hu-
dební doprovod se postarala paní 
Andrea Kapounková, kterou zajistil 
provozovatel pohostinství Míša Vra-
ný. Ten se také se svým kolektivem 
postaral o velmi dobré a rozmanité 
občerstvení. Tak jako vloni, i letos si 
pan starosta připravil pro zpestření 
malý fi lmový kvíz. Otázky ohledně 
režisérů fi lmových pohádek nebyly 

tak snadné jako loňské, které se tý-
kaly hlášek z fi lmů, ale i tak se s nimi 
všichni soutěžící popasovali a při-
pravené lahvinky vínečka našly své 
vítěze. Díky všem, kdo se na téhle 
akci podíleli. 
Církvické posvícení má podobnou 
tradici. Slaví se neděli před svátkem 
sv. Václava. Pro sportovní fanoušky 
je neopomenutelné fotbalové Derby 
Sparta x Slavie, hrané vždy v pon-
dělí na „Zlatou“. Tuto tradici založili 
naši tátové a dědové a další příznivci 
a příznivkyně fotbalu a sportu v obci 
skoro před šedesáti lety a dlouhou 
dobu měla dost přísná pravidla. Na 
letošní derby jsme se sešli 27. září 
za panování krásného babího léta. 
O zdárný průběh se postaral příprav-
ný výbor v čele s Petrem Málkem 
a Láďou Kicnerem. Sraz účastníků 
byl jako vždy v 15:00 hodin v pohos-
tinství Na Velké, odkud se šlo tradič-
ně na místní hřbitov položit kytičku 
pro všechny již nežijící kamarády 
sparťany a slávisty. Samotné utkání 
se hrálo od 16:00 hodin. Do kabin 
obou celků se i letos sešla parta fot-
balistů, kteří si v tento den vždy rádi 
zahrají fotbálek, ať už z nostalgie, pro 
dobrý pocit, z tradice, také trochu 
z rivality, ale vždy hlavně pro zábavu. 
Letošní 58. derby skončilo ve pro-
spěch Sparty, a to s výsledkem 7:2. 
Střelci branek za Spartu byli: Patrik 
Kicner, Zdeněk Holub, Martin Vo-
lenec, který se trefi l dvakrát, Matyáš 
Grulich, Šimon Kubín a Aleš Vavři-
na. Za Slavii skórovali Jan Jungwirth 

a Jiří Volenec st. Po skončení fotbalového utkání se ujal 
mikrofonu pan Pospíšil a spol., který svým hudebním 
vystoupením přispěl k výborné atmosféře celého večera.  

A protože druhý den následoval státní svátek, což pro 
mnohé zúčastněné znamenal volný den, nemuselo se 
domů tolik spěchat. Sportu zdar a všem DERBY zvlášť.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 25. září jsme na Úřadě obce Církvice přivítali 
další nově narozené občánky Církvice a Jakuba. Slavnost-
ní vítání bylo opět rozděleno na dvě skupiny. Atmosfé-
ru příjemně umocňovalo krásné svatováclavské počasí. 
Po zahájení a představení nových občánků následoval 
proslov pana starosty Jiřího Volence. V něm mimo jiné 
zmínil důležitost plně fungující harmonické rodiny pro 
spokojené dětství všech dětí. Pak dostaly slovo děti ze 
základní školy, které svým roztomilým kulturním pro-

gramem potěší vždy všechny přítomné. Následně se do 
pamětní knihy podepsali všichni přítomní rodiče a pra-
rodiče, byl předán malý dárek a kytička a nechybělo ani 
fotografování na památku u kolébky. A kdože byla nově 
narozená miminka? Radek Svoboda, Alex Daru, Daniel 
Vávra, Gita Francová, Štěpán Němec, Štěpánka Nádení-
ková a Lída Jiroutová. Všem dětem přejeme krom zdraví, 
aby vždy milovaly své rodiče a aby šťastně vykročily do 
života, který je čeká. 
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SPOZ

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Lacinová Růžena, Valenta František, Králová Jaroslava, Zděněk Václav, Pavlík Vojtěch, Mirovská Anna, 
Valík Josef, Lušovjanová Jarmila, Horáčková Eva, Ludrová Helena, Kučera Jiří, Melichová Marie, Kučerová 
Věra, Nápravníková Marie, Müllerová Stanislava, Kácovský Karel, Pěnkava Josef, Foršt Zdeněk. 

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané, žádáme tímto všechny, aby o nedělích a svátcích omezili práce se sekačkami, pilami 
a jinou hlučnou zahradní technikou a byli tak ohleduplní k ostatním spoluobčanům. Děkujeme.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Místní knihovna přes prázdniny 
prošla menší rekonstrukcí. Původ-
ní lino a regály byly vyměněny za 
nové. Od Středočeského kraje Fon-
du kultury jsme obdrželi dotaci ve 
výši 55 000,-Kč. Novou knihovnu 
jako první shlédly děti ZŠ, které 
přišly na besedu o knihovně a vy-
robily si záložku do knížky. Moh-
ly si prohlédnout knížky, které 
v knihovně máme. Nejen pro děti 
knihovna nabízí meziknihovní 
službu. V případě, že si budete chtít 
půjčit knihu, která v naší knihovně 

není, je možné říct paní knihovnici 
nebo zavolat na obecní úřad a kni-
hu se pokusíme půjčit z knihovny 
v Kutné Hoře. Pro čtenáře se tak 
nic nemění. Přijde si knihu půj-
čit do knihovny v Církvici a vrátí 
ji zase k nám. Znovu prosíme čte-
náře, kteří mají půjčené knížky od 
loňského roku, aby je přišli v co 
nejkratší možné době vrátit.
Otevírací doba knihovny je vždy 
ve středu a v pátek od 15:00 do 
17:00hod. 

Marie Nývltová

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

22.10. Stezka odvahy u kostela sv. Jakuba 26.11. Předadventní jarmark v MŠ

17.11. Lampionový průvod 27.11. Rozsvícení vánočního stromu v Církvici se zpěvem koled

19.11. Adventní tvoření v ZŠ 28.11.
Rozsvícení vánočního stromu v Jakubě s koncertem dětí 
ze ZŠ v kostele a adventními trhy před kostelem

ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY
„Nejvzácnější šperk, který můžeš mít okolo svého krku, 
jsou ruce tvých dětí.“
Je tu nový školní rok, a tak se opět hlásíme s novinka-
mi z naší mateřské školy. O prázdninách byla dokončena 
II. etapa rekonstrukce naší školy. Ve třídě „Koťátek“ bylo 
vybudováno nové sociální zařízení, včetně rozvodů vody 
a odpadu. Při té byly v interiéru vyměněny některé dveře 
a byla provedena pokládka nového lina v šatně dětí. Re-
konstrukce sociálního zařízení proběhla i v šatně učitelek 
a v hospodářském pavilonu. Do úklidu se zapojily všech-
ny zaměstnankyně mateřské školy, s mytím oken pomoh-
la i úklidová četa. Finišovalo se až do 31.8., a tak školní 
rok mohl 1.9. začít. V září ještě dobíhala rekonstrukce 
chodníků na zahradě mateřské školy a přilehlých teras 
i se zábradlím. Děkujeme tímto OÚ, že využil možnosti 
čerpat dotace a zahradu nám zvelebil. 

Ke zvelebení přispěla i mateřská škola zakoupením nové 
herní sestavy, která byla hrazena z peněz SRPŠ částkou 
18 000Kč a z rozpočtu mateřské školy částkou 40 000Kč.
Díky zahradní učebně, markýzám, které zajišťují stín na te-
rasách, může výuka dětí probíhat venku. Nový školní rok, 
jako již tradičně začal odchodem 13 nových prvňáčků, kte-
ré paní ředitelka MŠ L. Dymáková předala paní ředitelce 
ZŠ L. Hruškové. Všechny děti se do školy těšily. Ve škol-
ním roce 2021-2022 navštěvuje mateřskou školu 66 dětí. 
V 1. třídě „Broučků“ je 15 dětí, jsou to děti 2-3 leté a kapa-
cita této třídy je naplněna. Do 2. třídy „Myšiček“ dochází 
25 dětí, jsou to děti 3-4 leté a ve 3. třídě „Koťátek“ je 26 
dětí ve věku 4-6 let. Školní rok jsme zahájili velkou nemoc-
ností dětí, s čímž se nepotýkala jen naše mateřská škola, 
ale problém byl celorepublikový. Na konci září se děti do 
mateřské školy opět začaly vracet. Máme štěstí na bezva 

děti i rodiče a daří se nám vzájemná spolupráce. Proto bych 
touto cestou chtěla poděkovat p. Bilému a p. Výborné za 
sponzorský dar v podobě balícího materiálu (tašky, sáč-
ky, role papíru…) za zajišťění točené zmrzliny pro děti od 
p. Výborné ze stánku-Točená zmrzlina Sedlec a manželům 
Loškovým za poskytnutí výtvarného materiálu pro děti. 
Během školního roku nás čeká spousta akcí, ale nejvíce 
se nyní těšíme na 2. předadventní  jarmark, na který bych 
Vás za všechny děti i zaměstnance mateřské školy ráda po-
zvala, ať už jako hosty, nebo prodávající. Protože vím, že 
v naší obci je spousta šikovných lidiček, tak každý, kdo by 
měl zájem nabídnout na našem jarmarku něco k prodeji, 
má možnost se v mateřské škole přihlásit- budeme moc 
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ŽIVOT CHLEBA
Naši žáci se ve spolupráci s MAP 
Kutnohorsko zapojili do celoročního 
projektu Život chleba. V září loňské-
ho roku jsme se s dětmi seznámili 
s plodinami, které si můžeme na poli 
vypěstovat. Poznávali jsme je zra-
kem, čichem i chutí a naučili jsme 
se několik básniček. Na podzim 
jsme vyrazili do ekocentra Vlašim, 
kde jsme pozorovali život v půdě 
a také jsme si zkusili vymlátit obilí 

cepy a upéct vlastní pečivo. Násle-
dovala práce na školním políčku. To 
jsme zryli, rozdrtili hroudy, uhrabali 
a rozdělili provázkem. Našemu po-
líčku jsme napsali přáníčka a zahra-
bali je do země. Nakonec jsme zaseli 
pšenici, žito a oves. Teď už zbývalo 
jen políčko pozorovat. Obilíčko nám 
rostlo před očima. Mezitím jsme 
pekli. Upekli jsme svatomartinské 
rohlíčky v lockdownu. Na Vánoce se 

nám podařilo upéct vánoční cukro-
ví a na Velikonoce jsme pekli maza-
nec opět v lockdownu. Ve škole jsme 
stihli upéct vlastní pizzu nebo kynuté 
rohlíky. Ke konci školního roku jsme 
si vyrobili vlastní cepy na naše školní 
žně, které se konaly v červenci. Prázd-
ninové setkání jsme zahájili písnič-
kou, která nám prozradila, co vše nás 
při práci na poli čeká. Následně jsme 
připravili všechny potřebné pomůc-
ky a šli jsme sklízet úrodu. Kdo měl 
chuť, tak si vyzkoušel, jak se pracuje 
se srpem, někdo naopak volil nůžky. 
Velký kopec legrace jsme si užili při 
mlácení obilí vlastnoručně vyrobe-
nými cepy. Zjistili jsme, že nám práci 
s nimi usnadní pravidelný rytmus. 
Zkoušeli jsme si říkat básničku, ale 
nakonec jsme raději zůstali u počítá-
ní. Dokonce se nám podařila i něja-
ká zrnka vymlátit. Potom už stačilo 
jednotlivá zrníčka vyčistit od plevů. 
Foukali jsme a foukali a pár vlastních 
zrníček jsme i získali. Po práci na po-
líčku šli někteří z nás tvořit sluníčka 
z kartonu a ječmene. Někdo se šel 

programu prevence sociálně patolo-
gických jevů “Kočičí zahrada.” Jsme 
zapojeni do programu Ředitel naži-
vo a letos spolupracujeme se čtyřmi 
dalšími školami v rámci podpůrných 
skupin. Každý měsíc se koná setká-
ní na hostitelské škole, kde společně 
řešíme společná témata. Učíme se 
a inspirujeme navzájem. ZŠ Církvice 
tak úzce spolupracuje se základními 
školami z Kutné Hory, Prahy, Frý-
dlantu a Rájce-Jestřebí. Dále se také 
vzděláváme a sdílíme na pravidel-
ných  setkáních komunity ředitelů 
z celé České republiky. Účastníme 
se projektu “Učíme venku.” Zkouší-
me výuku propojovat s venkovními 
aktivitami. 27. září se celý náš peda-
gogický sbor jede podívat do pražské 
školy Na Beránku, která má s uče-
ním venku dlouholeté zkušenosti. 
Aktivně také spolupracujeme a vy-
užíváme podpory nadačního fon-
du Eduzměna, který letos fi nančně 
a organizačně podpořil konání adap-
tačního kurzu pro druháčky. Orga-

nizuje školení pro pedagogy, setkání 
ředitelů z Kutnohorska nebo zajišťuje 
průvodce, který nám pomáhá s našimi 
aktuálními potřebami. Všechny tyto 
aktivity přispívají k tomu, aby se učili 
naplno a s radostí nejen všechny naše 
děti, ale i my. Srdečně Vás zveme na 
akce, které naše škola plánuje uspořá-
dat ve spolupráci s rodičovskou orga-
nizací Sdružení rodičů a přátel školy 
při ZŠ Církvice z. s. Tradičními lis-
topadovými akcemi školy jsou Lam-
pionový průvod, který se uskuteční 

17. listopadu a Adventní tvoření, kte-
ré připadne na pátek 19. listopadu. 
V neděli 28. listopadu jsme společně 
s Pohostinstvím Na Špýchaře napláno-
vali vánoční koncert žáků ZŠ Církvice 
v kostele svatého Jakuba a adventní 
trhy před kostelem. Doufejme, že se 
společně sejdeme. Prozatím Vás zve-
me k návštěvě našich webových strá-
nek www.zscirkvice.cz, Facebooku 
https://www.facebook.com/zscirkvice 
nebo Instagramu ZŠ Církvice.

Mgr. Ludmila Hrušková

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Pasování prvňáčků na školáky a za-
hájení školního roku 2021/2022
Tradiční zápis do 1. ročníku se kvů-
li epidemiologické situaci uskuteč-
nit nemohl. Uspořádali jsme proto 
1. července motivační setkání na 
školní zahradě. Náš školní pozemek 
se na chvíli proměnil v mořský svět. 
Budoucí prvňáčky provázel k jednot-
livým stanovištím zvídavý potápěč. 
U zkušených námořníků se skládalo 
puzzle, u nevrlých rybářů se chytaly 
rybky, u veselých pirátů se přiřazova-
ly stíny a u krásných mořských víl se 
počítaly mušličky. Nakonec si k sobě 
děti vzala vládkyně všech moří, podí-
vala se na to, zda děti všechny úkoly 
splnily a požádala je o obrázek. Ná-

sledovalo už jen slavnostní pasování 
trojzubcem. Na závěr jsme všichni 
zmokli, ale co by byl mořský svět 
bez vody?
1. září jsme se konečně po dvou le-
tech nemuseli bát deště a sešli jsme 
se před budovou naší základní školy, 
kde jsme přivítali naše nové prvňáč-
ky. Ti se shromáždili před mateřskou 
školou a paní ředitelka Dymáková 
je přivedla k nám. Nejprve jim star-
ší spolužáci zazpívali písničku o naší 
škole, kterou složila paní učitelka Šár-
ka Viktorová, která je také doprová-
zela na ukulele. Potom složili prvňáč-
ci slib a pan starosta jim předal knihu 
na památku. Všichni našim novým 
žáčkům přejeme mnoho úspěchů 

a radosti z učení. V letošním roce 
bylo zapsáno 19 prvňáčků, 6 rodi-
čů požádalo o odklad povinné škol-
ní docházky a 13 dětí do naší školy 
v září nastoupilo. Celkový počet žáků 
naší školy je v letošním školním roce 
63 v pěti kmenových třídách. Každá 
třída je inspirovaná tématem, které 
děti provází celý rok. Prvňáčci plu-
jí na moři, druháčci jsou na Mada-
gaskaru, třeťáčci putují s Mimoni, 
čtvrťáčci se ocitli v Číně a páťáčci se 
stali detektivy. Třídní témata přispí-
vají k tomu, aby se děti ve škole cítily 
příjemně a aby se do ní těšily. Naše 
škola je také zapojena do několika 
dotačních výzev a projektů.  V rám-
ci evropského projektu Podpora škol 
formou zjednodušeného vykazování 
Šablony pro MŠ a ZŠ III jsme získali 
dotaci s názvem projektu “Rozvoj di-
gitálních kompetencí a polytechnické 
výchovy”. Povinnou šablonou je rea-
lizace projektového dne mimo výu-
ku. Vybrali jsme také projektový den 
ve výuce, tradiční klub deskových her 
a zábavné logiky, doučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem 
a využití dalších deseti dotekových 
zařízení ve výuce. Podařilo se nám 
také získat dotaci z MAS Lípa pro 
venkov na uspořádání akce pro děti 
nebo dotaci z Fondu prevence Stře-
dočeského kraje, díky které bude 
proškolen celý pedagogický sbor v 

rádi. Na jarmarku proběhne soutěž o nejlepší bábov-
ku, tak šikovné kuchařinky mají možnost dát svá díla 
k ochutnání ostatním a zároveň ochutnat i bábovky 
dalších soutěžících. Ochutnat a koupit si budete moci 
i jiné produkty, které budou na jarmarku nabízeny. 

Akci zahájí naše děti krátkým kulturním pásmem. 
MOC SE NA VÁS NA VŠECHNY TĚŠÍME! A co si přát 
v tomto školním roce? Zdraví pro všechny děti, rodiče 
i zaměstnance mateřské školy a hlavně školku plnou 
šťastných dětí. Alena Kostincová



8    Církvické noviny Církvické noviny    9

VIZE ŠKOLY - „NAŠE SPOLEČNÁ CESTA ZA VZDĚLÁNÍM S DŮVĚROU A RESPEKTEM.“

Na první pohled jde o větu zcela obyčejnou, ale když se vizí 
budeme zabývat více, zjistíme, že je plná očekávání, před-
stav, zahrnuje v sobě celou fi lozofi i a koncepci školy a udá-
vá směr, kterým chceme dál kráčet. Právě tato věta se stala 

cílem školy a bude pedagogy, žáky i jejich rodiče doprová-
zet na každičkém kroku. Pro všechny zaměstnance školy je 
vize velmi hodnotná a každý v ní najde kus sebe samotné-
ho. Nejde totiž ani tak o větu, jako o celý proces, kdy se vize 
vytvářela. Celý tým se dlouhodobě a usilovně podílel na 
jejím vzniku. Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci se 
několikrát do roka scházeli a na vizi pracovali. Nezaskočilo 
je ani online prostředí. Při tvorbě vize se vycházelo přede-
vším z představ a očekávání žáků školy i jejich rodičů. Jak 
žáci, tak jejich rodiče i zaměstnanci školy sestavili ideální 
školu a z několika materiálů pak celý tým dal dohromady 
několik tezí a myšlenek, ze kterých v průběhu roku vznikla 
naše vize. Tato celoroční práce výrazně ovlivnila tým školy 
a přispěla ke stmelení kolektivu. Díky vizi jsme se vydali na 
cestu za bezpečnou školou a usilujeme o to, aby se zde cítili 
dobře žáci, jejich rodiče i pracovníci školy. 

Mgr. Šárka Viktorová

ADAPTAČNÍ KURZ PRO 2. ROČNÍK
Ve dnech 13. až 15. září jsme měli možnost díky podpo-
ře a spolupráci s nadačním fondem Eduzměna vyrazit 
na adaptační kurz do rekreačního areálu Garnataurus 
v Kounicích u Vlastějovic.
Hned po příjezdu do areálu nás přivítaly lektorky Svět-
lana a Martina. Prvním bojovým úkolem pro děti bylo 
povléknout si svou postel a vybalit tašku s oblečením. 
Každý se zhostil tohoto úkolu po svém a splnil jej na vý-
bornou. Pokud to někdo nezvládl sám, pomohli kama-
rádi. Seznámili jsme se s venkovním areálem i vnitřním 
zázemím. Lektorky pro nás připravily program zahrnu-
jící různé kolektivní i sportovní aktivity, zaměřené na 
komunikaci a vzájemnou spolupráci. Zažili jsme spous-
tu zábavy a učení formou výukových her. Celým kurzem 
děti provázela královna, která jakožto patronka zadávala 

KOMUNITNÍ ZAHRADA
V úterý 14. 9. 2021 se žáci čtvrtého a pátého ročníku 
vydali za netradiční výpomocí do Přírodní učebny 
při ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře. Hlavním cílem 
projektu Komunitní zahrada je více zapojit děti do 
běžné údržby zahrady a do jejího rozvoje. Žáci naší 
školy si tak vyzkoušeli přípravu zahrádky na zimu, 
tedy pletí, zastřihávání stromků, provzdušňování 
a hnojení půdy nebo přípravu kompostu. Zároveň se 
děti seznámily s některými pro ně neznámými dru-
hy rostlin, jako je například Ačokča (paprikookur-
ka). Všechny děti se aktivně zapojily do výpomoci na 
Přírodní učebně a díky jejich píli a úsilí získaly i ob-
div samotné vedoucí tohoto projektu, paní Jitky Ro-
sické. Díky pomoci na zahradě žáci zdarma získali 
putování s výkladem po Kutné Hoře. Projekt Tajem-
ná Kutná Hora dětem odhalil kutnohorská zákoutí 
spolu s jejich historií. Školáci objevovali Chrám sv. 
Barbory, Hrádek, Kostel sv. Jakuba a Vlašský dvůr. 
Tento výlet za dějinami Kutné Hory odtajnil těžbu 
stříbra a následnou výrobu kutnohorských Praž-
ských grošů, tajemství alchymistů a místní pověsti. 
Děkujeme spolku Pod horami za uskutečnění toho-
to nádherného projektu a zapojení církvických žáků 
do něj. Bc. Klára Bucková

UKLIĎME ČESKO
V pátek 17. 9. 2021 jsme se zúčastnili akce Ukliďme 
Česko. V každé třídě byl připraven program spojený 
s úklidem. Povídali jsme si o nebezpečném odpadu 
a jaké značky se na obalech mohou vyskytovat. Dále 
se děti dozvěděly, jak můžeme naším životním stylem 
ovlivnit množství odpadu v domácnostech a seznámily 
se s dobrovolnickou skupinou Trash Hero. Nezapomně-
li jsme si také zopakovat, jak máme třídit odpad. Druhá 
část akce se konala venku. Rozdělili jsme se do skupinek 
a část dopoledne jsme věnovali úklidu obce Církvice. Na-
sbírali jsme celkem 10 pytlů odpadu.

KAVÁRNIČKA V 1. TŘÍDĚ
Dne 23. 9. se v odpoledních hodi-
nách konala v 1. třídě dobrovolná 
kavárnička pro rodiče. Rodiče žáků 
byli podrobněji seznámeni s výuko-
vými metodami, postupy a časovým 
sledem u jednotlivých aktivit, který-
mi se děti budou ve školním roce za-
bývat. Podívali jsme se i na materiály 

a webové stránky, které mohou děti 
využívat již teď v prostředí domo-
va. Na konci setkání byl prostor pro 
případné dotazy a nejasnosti. Na ka-
várničce nechybělo malé občerstvení 
a příjemná atmosféra. V 1. třídě je 
nových informací skutečně mnoho, 
a proto podobných kavárniček uspo-

řádáme určitě více. Příště si však 
náplň a program pro odpolední ka-
várničku připraví i samotné děti. Na 
podobné kavárničky s dětmi se mo-
hou těšit i rodiče žáků z jiných tříd. 
Již brzy se v odpolední kavárnu pro-
mění třída třetího ročníku. 

Mgr. Šárka Viktorová

úkoly, po jejichž splnění dostaly kostky na stavbu hra-
du. Na druhý den ráno jsme měli nachystanou snídani 
ve formě bufetu, abychom se posilnili před další výzvou 
a plněním úkolů. Po snídani se děti rozdělily do několika 
skupin. Každá skupina psala dopis pro svou pohádkovou 
bytost. Po dokončení dopisu ho odevzdaly své pohádko-
vé bytosti. Za odměnu dostaly psaní s přáním a prosbou. 
Vodní víla si přála složit hudbu, Hejkal vyčistit kousek 
svého lesíka a skřítkové prosili o pomoc při tvorbě les-
ního obrazu. Také nesmíme zapomenout na šipkovanou 
s pokladem. Žáci se pohybovali po lese, kde hledali fá-
borky červené barvy a na každém stanovišti plnili úkoly. 
Prolézali velkou pavučinou za pomoci druhých, pak se 
zavázanýma očima podle provázku přecházeli, ručko-
vali po laně. Za splněné úkoly dostali klíče od truhlice 

s pokladem, kterou také museli najít. Zdařilo se a zís-
kali jsme vytoužený poklad. Nedílnou součástí každého 
podvečera bylo hodnocení práce a plnění úkolů. Hod-
notili jsme nejen svoji práci, ale zejména spolupráci ve 
skupině. Většina aktivit byla zaměřena na komunikaci 
a na spolupráci v týmech. Děti se naučily více mezi sebou 
komunikovat a pomáhat si. Večer před odjezdem nás če-
kalo balení veškerých svých věcí a příprava na odjezd. 
Ráno jsme naposledy bojovali s povlečením a netrpělivě 
čekali, až přijede autobus a odveze nás domů do našich 
postýlek. Adaptační kurz proběhl velmi dobře. Kolektiv 
žáků se ještě více stmelil. Celý kurz jsme si všichni moc 
užili a vyšlo nám i krásné počasí. Všem zúčastněným 
moc děkujeme.

Mgr. Jitka Kvízová

občerstvit a nebo si pohrát 
se spolužáky. Setkání jsme 
zakončili spálením společ-
ného poděkování za úrodu, 
na kterém nechyběly pod-
pisy všech, kteří přidali v 
tento den ruku k dílu. Na 

závěr našeho projektu jsme 
se v září letošního škol-
ního roku vydali do eko-
centra Divočina Malešov, 
kde jsme odevzdali kytič-
ku obilí z našeho políčka, 
umleli jsme naše sklizená 

zrníčka na mouku a zadě-
lali jsme těsto. Nasbírali 
jsme také bylinky do tva-
rohové pomazánky. Viděli 
jsme zatápění a vymetání 
postavené pece. Na závěr 
jsme ochutnali houstičky 

z malešovské pece. Byla to 
pochoutka. Život chleba 
je u konce. Došli jsme od 
zrníčka k pečivu. Pro děti 
i pro nás to byl nezapome-
nutelný zážitek. 

Mgr. Ludmila Hrušková
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Nový školní rok začal sice s testová-
ním, ale přece jenom dobře. Děti se 
testování nebojí, protože si to vyzkou-
šely minulý školní rok a vše proběhlo 
hladce. Ve školní družině máme opět 
dvě oddělení rozdělená podle tříd.  
Uvítali jsme nové prvňáčky a postup-
ně jsme se navzájem začali poznávat 
pomocí různých zábavných her. I 
když bylo zpočátku vše nové, starší 
děti ochotně pomáhaly se vším, co 

bylo potřeba. Společně jsme si vyprá-
věli o prázdninách, a tak každý věděl, 
co koho zajímá, co má nejraději. Vy-
tvořili jsme si nová pravidla chování 
ve družině. V druhém oddělení mají 
děti i zvířátko, o které se musí sta-
rat. Také jsme se zapojili do výzdoby 
školy a vyrábíme putovní kamínky, 
které rozneseme po naší obci. Děti 
navázaly nová kamarádství a společ-
ně se těšíme na různé akce, které nás 

čekají. Plníme úkoly z Recyklohraní, 
připravujeme “Vítání občánků”, po-
znáváme okolí školy při vycházkách. 
Také nás navštívila paní s cvičenými 
kozami. Děti na vlastní oči viděly, co 
dovedou a moc se jim to líbilo. Nej-
bližšími podzimními akcemi budou 
školní olympiáda a pouštění draků. 
Doufáme, že současný stav nám vydr-
ží a budeme stále spolu.

J. Uhlířová, M. Křenková

PRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ
Dne 8.8.2021 proběhlo na školní zahradě ZŠ Církvice 
prázdninové setkání žáků současného pátého ročníku. 
Příjemné shledání se v polovině prázdnin uskutečnilo již 
druhým rokem. Je to pro nás čas, na který se všichni velmi 
těšíme. Bohužel díky dovoleným a táborům se nám nedaří 
sejít v plném počtu, ale vždy se nás sejde většina. Sdílíme 
své dosavadní zážitky z prázdnin, prohlížíme si fotografi e 
a suvenýry z výletů a upevňujeme kolektiv. Hrajeme růz-
né hry a užíváme si čas strávený spolu „jen tak“ - mimo 
školní povinnosti. A co na prázdninové setkání říkají 
sami žáci? „Prázdninové setkání pro nás znamená hodně. 
Vždycky se těšíme, až se po tom měsíci konečně sejdeme. 
Baví nás, že si tam spolu povídáme a hrajeme hry. Je to 
nejlepší na světě.“  Mgr. Denisa Janoušková 

TÁBOR VESELÉ VĚDY
V jakubské sokolovně proběhl během 
července a srpna již 3. ročník příměst-
ského tábora Veselé vědy. Celkem se 
konaly dva turnusy, na kterých se 
malí badatelé každé ráno scházeli, aby 
mohli celý den provádět nejrůznější 
pokusy, zkoumat, bádat a hrát si. Co 

vše děti během tábora zažily? V pon-
dělí byly pasovány na vědce, vstoupily 
do vědecké laboratoře a prozkoumaly 
svět výživy. Vytvořily si vlastní domá-
cí Lučinu, chia puding a kakaovou 
modelínu. Druhý turnus stihl i domá-
cí těstoviny a lněné placky. Nechybě-

la přísaha na vědecký deník, nácvik 
odměřování a pipetování, ani spousta 
her a zábavy. Úterý 20. 7. 2021 a stře-
da 4. 8. 2021 byly dnem pro celodenní 
výlet, jehož cílem bylo Čokoládové 
muzeum v Kutné Hoře. Děti se do-
zvěděly spoustu zajímavých informa-

TJ  CÍRKVICE 
PŘEDSTAVENÍ ODDÍLŮ PRO DĚTI / NÁBOR V NAŠÍ TJ
Vedoucí dětských oddílů se rozhodli, že představí své pů-
sobení v TJ, ať již zájemcům o sportovní aktivity nebo 
například jen svým podporovatelům a spoluobčanům. 
Práce, kterou pro děti naše TJ dělá, všechny vedoucí od-
dílů baví a dělají jí rádi, tak jsme naše počínání chtěli 
představit.
Na středu 8.9. 2021 jsme pozvali všechny děti, rodiče, zá-
jemce, podporovatele, aby se přišli podívat na nábor či 
představení dětských oddílů naší TJ Církvice, a to buď 

do sokolovny nebo na antukové hřiště v Jakubě. Před-
stavily se oddíly: míčových her, stolního tenisu a cviče-
ní rodičů s dětmi. Nejvíce zájemců se přišlo podívat na 
cvičení rodičů s dětmi a ve cvičení budou, doufáme, po-
kračovat i v dalších týdnech. Děti do oddílů přibíráme 
v jakémkoliv období, stačí, když se přijdete podívat nebo 
se nám ozvete na kontakty uvedené na našich stránkách  
www.tjcirkvice.cz. Zde je uveden i rozpis cvičení pro 
všechny členy TJ Církvice. TĚŠÍME SE NA VÁS.

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
cí a ochutnaly celkem tři druhy čoko-
lády a kakaový bob. Poté se jako velcí 
dospěláci naobědvaly v restauraci 
a před odjezdem do Církvice měl 
první turnus možnost vyzkoušet to-
bogán a vodní prvky v Breüerových 
sadech a ten druhý hernu v prosto-
rách GASK. Samozřejmě nechyběla 
ochutnávka chia pudingu a domácí 
Lučiny z pondělí. Ve středu se malí 
badatelé nechali vynést do oblak po-
kusy inspirovanými větrem. Děti se 
dozvěděly, co to vzduch vlastně je 
a co vše umí. Na pokusu si ukázaly, 
jak fungují v praxi horkovzdušné 
balóny. Složily si letadla, stíhačky 
a vyrobily vlastní větrníčky. Nako-
nec byl prostor i pro barevné sopky. 

Ve čtvrtek se plulo na vlně Vodního 
dne. Děti si povídaly o vodě, kde ji 
najít a co umí. Pokusem přišly na 
to, že voda láme světlo. Ochutnaly 
tři druhy balených vod a hlasovaly, 
zda má voda chuť a jak je to možné. 
Nakonec si stloukly vodní mlýnek, 
který otestovaly alespoň vodou z lah-
ve. Vědci z druhého turnusu si ještě 
vyrobili malé lodičky, které poháněli 
díky znalostem o povrchovém napětí 
vody. Páteční den byl pro malé tábor-
níky velice důležitým – byl totiž na-
plánován ceremoniál udílení diplo-
mů všem, kteří za celý týden zvládli 
nasbírat všechna razítka. Nakonec 
tohoto úspěchu dosáhli všichni a za 
své úsilí dostali drobné vědecké dá-

rečky v podobě pipety a zkumavky. 
Mimo tento slavnostní okamžik ještě 
děti stihly vzdát hold Dnu lesa, kdy 
si popovídaly o tom, co vše les umí 
a proč je pro lidstvo důležitý. Vydaly 
se na procházku prozkoumat s lupou 
přírodní krásy a zrovna se naučily, 
jak pomocí lupy rozdělat oheň. Prv-
ní turnus si uvařil čaj z nasbíraných 
bylinek a sledoval pohyb slunce po-
mocí zaznamenávání našich stínů. 
Druhý se přesvědčil o vlastnostech 
chlorofylu a jak ho ovlivní působení 
světla. Zkrátka děti se zápalem pro 
vědu zažily v Církvici pět dní plných 
zábavy, her, přátelství a objevování.

Za tým Veselé vědy 
Anna Karolína Smutná

SOUSTŘEDĚNÍ ODDÍLU MÍČOVÝCH HER – 6. ROČNÍK
Jak si zpestřit konec prázdnin, to víme v naší TJ již něko-
lik let. Již šestým rokem se nám povedlo uspořádat naše 
soustředění ve Zbraslavicích. Od 21.8. do 28.8. jsme si 
vypůjčili 23 dětí od rodičů a užili jsme týden her, zába-
vy, bohužel i děšťových kapek, ale především sportu. Pro 
děti byl připraven již tradičně sportovní program, který 
je vždy zpestřen celosoustřeďovou hrou. Děti jsou roz-
děleny do družstev, které mají svého kapitána a získávají 
body do tabulky, která je na konci týdne vyhodnocena 
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MALÝ JAKUBÁČEK - 3.ROČNÍK
V sobotu 18.9.2021 jsme uspořáda-
li na víceúčelovém hřišti v Jakubě 
3. ročník minivolejbalového turna-
je – Malý Jakubáček. Pochvala pro 
všechny zúčastněné děti, velké díky 
všem rodičům a také našim dospě-
lým volejbalistům, kteří se postarali 
o rozhodování zápasů. Tento rok roz-
hodovaly zápasy již i naše starší děti, 
které nám z minivolejbalu odrostly. 
Turnaje se zúčastnilo 40 družstev ve 
4 kategoriích barevného minivolej-
balu.  Oproti loňsku bohužel nemohl 
přijet tým z Chvaletic, ale přijely týmy 
z Čáslavi, Kutné Hory, Dobřichovic 
a Kolína. Vyrovnal se počet družstev 
z roku 2020. Objednávka počasí vy-
šla vlastně velmi dobře. I když nebylo 
úplně teplé počasí, tak nám naštěstí 
za celou dobu turnaje nepršelo, a to 
je nejdůležitější. O úvodní slovo se 
postaral pan starosta Jiří Volenec (dě-
kujeme) a předal další počínání do 
našich rukou, o které jsme se skvěle 
jako tým TJ Církvice postarali. Nut-
no uznat, že tolik lidiček, kteří přispě-
li svojí pomocí, by nám určitě všude 
záviděli. Pořádáme turnaj 1x ročně, 
takže jsme vlastně každoročně tako-
ví amatéři, ale učíme se z vlastních 
chyb a snažíme se turnaj dělat nejlé-

pe, jak umíme. Pochvaly, které chodí 
z domácího prostředí i od zúčastně-
ných oddílů, jsou naprosto úžasné 
a díky nim máme sílu do další práce 
s našimi malými volejbalisty. Letos 
jsme měli celkem 4 umístění na „bed-
ně“, takže jsme opravdu velice pyšní 
na naše děti. V kategorii žluté bylo 11 
týmů a naše děti braly 1., 2, 4,. 8. 9. 
a 11. místo. Oranžová kategorie měla 
také 11 týmů a naše děti byly 1. a 10. 
V červených bylo 10 týmů a děti bra-
ly 3. a 5. místo. A v modré kategorii, 
kterou tvoří ti nejstarší, bylo 8 týmů 
a skončila pro nás 4. místem. Letos 
jsme reprezentovali ve všech katego-
riích, takže už jenom toto byl úspěch. 
Děti hrají volejbal rády a my je rádi 
trénujeme. Vítězem jsou určitě všech-
ny děti, které se turnaje zúčastnily 
a přišly hrát. Nejmenší mají radost 
z každého bodu, samozřejmě jsou 
smutní, když se nedaří, ale ta radost 
z těch vyhraných bodů za to stojí. Nej-
starší děti už nás opouštějí a nastupují 
do větších oddílů, kde můžou hrát za 
mladší či starší žactvo a my jsme na ně 
náležitě pyšní. Takto jsme předali již 7 
našich děvčat a chlapců. Turnaj jsme 

znovu obohatili o speciální kategorii, 
a to vyhodnocení nejlepších hráček 
a hráčů v jednotlivých kategoriích. 
K hodnocení jsme vyzvali trenéry ze 
všech oddílů, aby během dne vybrali 
ve všech kategoriích dle nich nejlepší 
hráče a hráčky. V 8 kategoriích měly 
být oceněny děti napříč všemi oddíly. 
I naše děti byly v užším výběru a žlutí 
i oranžoví chlapci si své ocenění od-
nesli. Některým to uniklo opravdu o 
malý kousek.
Oproti loňsku si troufneme říct, že 
jsme začali vytvářet tradici a budeme 
v ní pokračovat. Příští ročník bychom 
chtěli uspořádat zase v září a doufám, 
že nás opět přijdou podpořit i naši 
kamarádi, sousedé, učitelé, příznivci, 
podporovatelé a nebo jen ten, kdo pů-
jde prostě okolo.

a výsledky jsou odměněny. Letos vy-
hrálo družstvo Smetí následováno 
družstvem Schwarzeneggrů. Třetí 
místo letos patřilo družstvu Legendy 
a čtvrté místo zůstalo pro Gucci Pa-
puči. Celý týden předáváme rodičům 
fotky na web a rodiče tak můžou 
s námi na dálku prožívat vše také. 
Letos nás trochu déšť omezoval, ale 
my jsme se úplně nedali, upravili 
jsme program a nakonec se stihlo 
vše, co bylo v plánu, až na nějaký 
ranní běh a 2 ranní tréninky. Kde byl 

jeden nahrazen malováním na trič-
ka a druhý procházkou s tréninkem 
v lese. Všichni včetně vedoucích si 
přivezli moc a moc zážitků, bylo hod-
ně úsměvů a spokojených tvářiček 
a jen maličko slziček. Nyní začnou 
probíhat turnaje, kterých se budeme 
účastnit a technické dovednosti, zís-
kané na soustředění, budeme na nich 
uplatňovat. Už teď můžeme začít 
připravovat příští soustředění 2022, 
které máme znovu naplánováno na 
konec srpna.

REPUBLIKOVÝ ÚSPĚCH V BAREVNÉM MINIVOLEJBALE
S trochou ostychu a hodně chvilek 
zvažování jsme se rozhodli, že přihlá-
síme některé naše týmy do celostát-
ního fi nále v minivolejbalu do Prahy. 
Vzhledem k absenci turnajů v minu-
lé sezóně jsme nominaci provedli na 
základě předchozích výsledků a pří-
stupu našich svěřenců. Přihlásili jsme 
pouze 3 naše týmy ve 3 kategoriích 
minivolejbalu, a to v žlutém, oranžo-
vém a zeleném. Nejdříve jsme si účast 
museli odsouhlasit s rodiči, protože 
covidová doba je v tomto těžká a ne 
každý by mohl být ochoten pustit své 
dítě na tak velikou akci. Odhadem se 
akce zúčastnilo 400-500 dětí, k tomu 
doprovod dětí, trenéři, rozhodčí, po-
řadatelé …. Ale rodiče nám účast od-
souhlasili, my děti přihlásili a o víken-
du 25. a 26.9. jsme jeli reprezentovat 
do Prahy. V sobotu se hrály základní 
skupiny, které se do neděle přeměnily 
do skupin o pořadí, a to podle toho, 
jak byly týmy v sobotu úspěšné. Tur-
naj byl pro nás velice úspěšný, a jak 
my rádi vlastně slýcháváme: „a kde 
ta Vaše Církvice vlastně je?“ „A která 
že jste ta Církvice“ …. Protože to zna-

mená, že jsme natolik herně na tom 
dobře, že to soupeře, rozhodčí, orga-
nizátory, diváky zajímá. Žlutá dvojice 
D. Veselý a A. Wanek první den suve-
rénně vyhrála skupinu a v neděli bo-
jovala ve skupině o 1.místo. Neděle již 
byla úrovní těžká a naši borci vybo-
jovali pro Církvici a pro sebe krásné 
5. místo. A to celkem z 30 týmů, kteří 
se z republiky do soutěže přihlásily. 
Oranžová dvojice B. Huber a A. Pogo-
riliy bohužel prohrála v sobotu jeden 
zápas a brala 2. místo ve skupině a tím 
bohužel se zařadila na neděli až do 
boje o 8. místo. V sobotu hráli skoro 
bez chyb, tak nás ta 1 prohra mrzela, 
ale v neděli předvedli fantastickou hru 
a vyhráli všech 6 zápasů, takže z Prahy 
vezeme úžasné 8. místo z 33 týmů z 
celé republiky. Přístup dětí na hřišti a 
dodržování všeho, co jsme jim během 
přípravného týdne řekli, bylo pro nás 
nevyslovenou pochvalou. Zelená tro-
jička našich děvčat A. Doubravová, 
K. Nývltová, A. Vavřičková sice měla 
nejnižší účast soupeřů a to celkem 10 
týmů v celé kategorii. Především asi 

proto, že zelená kategorie má nejslo-
žitější pravidla a někteří se jim raději 
vyhnou a hlásí děti do vyšší modré 
kategorie - to jsou nejstarší děti. My 
se jich ale nebojíme a zatím všechny 
děti, které prošly Církvickým volej-
balem a nyní nás reprezentují v ko-
línském či kutnohorském klubu, si ji 
za nás vyzkoušely. Děvčata první den 
skupinu suverénně vyhrála a v neděli 
ve výhrách pokračovala. Nejtěžší zá-
pas, který nás čekal, byl s družstvem 
z Kolína, kde jsme měli také svého 
odchovance M. Doubravu. Velice 
kvalitní zápas, který děti předvedly, 
skončil úplně nejtěsnějším výsledkem 
vítězně pro Kolín a naše děvčata bra-
la krásné a skvělé druhé místo. Tím 
i jeden z našich odchovanců bral za 
Kolín 1. místo. Byl to tak krásný zá-
pas, že ho přišel okomentovat i vrch-
ní pořadatel a vrchní rozhodčí zelené 
kategorie nestačila naše děti za volej-
balovou úroveň chválit. Krása. Turna-
je se ještě zúčastnil náš další odcho-
vanec P. Malimánek, který hraje také 
již v barvách Kolína a získal se svým 

Pořadí Žlutí Oranžoví Červení Modří

1. Církvice B Církvice A Kolín B Kutná Hora A
2. Církvice A Dobřichovice A Kutná Hora A Kolín A
3. Kutná Hora Kutná Hora A Církvice A Dobřichovice A
4. Církvice E Kutná Hora B Kutná Hora B Církvice
5. Kolín A Čáslav A Církvice B Dobřichovice B
6. Kolín B Kolín B Dobřichovice Kutná Hora C
7. Čáslav Čáslav B  Kolín C Kolín B
8. Církvice F Kolín A  Čáslav A Kutná Hora B
9. Církvice D Dobřichovice B  Čáslav B

10. Kolín C  Církvice B  Kolín A
11.  Církvice C  Čáslav C  

Konečné výsledky:
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SK CÍRKVICE 
A TÝM
Přípravu jsme začali v srpnu. Sehrá-
li jsme jeden přátelský zápas výhrou 
nad Zbraslavicemi a jedno pohárové 
utkání prohrou s Chotusicemi. Do 
sezony jsme vstupovali s respektem, 
protože první zápas nás čekal na 
hřišti Zruče, která sestoupila z první 

B třídy. Zde jsme překvapili a odvezli 
si tři body. Do soutěže se nám poda-
řilo vstoupit vítězně a naladit se na 
správnou vlnu. Nyní se nacházíme 
na čtvrté příčce okresního přeboru, 
což je z mého pohledu, krásná pozi-
ce. Doufám, že to kluky bude bavit 

i nadále a budou předvádět snahu 
a bojovnost jak v zápase, tak na tré-
ninku jako to předvádějí doposud. 
Účast na trénincích je prozatím vy-
nikající, tak doufám, že jim to vy-
drží. A budeme hrát poklidný střed 
tabulky.

MLADŠÍ ŽÁCI
Po dlouhé pauze bez sportování bylo pro trenéry těžké 
vrátit dětem chuť do sportování. Bohužel některé děti 
se nepodařilo vrátit k fotbalu a některé odešly do jiných 
klubů. I tak se podařilo přihlásit mužstvo mladších žáků 
pod vedením Petra Kielara a Marka Klouda. Děti trénují 
v hojném počtu a v utkáních zažívají první vítězství. Pře-
jme si, aby tuto sezonu dohrály bez přerušení.

NEJVĚTŠÍ AKCÍ LETOŠNÍHO ROKU BYLY OSLAVY 100 LET ZALOŽENÍ FOTBALU V OBCI
V sobotu 11. září si SK Církvice při-
pomněl 100 let od založení fotbalu 
v obci. Prvním fotbalovým klubem 
byl SK Svatý Jakub, který začal hrát 
svoje soutěžní utkání v roce 1921. 
Od tohoto roku se soutěže v naší 
obci hrály nepřetržitě, a to jak v Ja-
kubě, tak později i v Církvici, a od 
sloučení pak již pod společným ná-

zvem Družstevník Církvice později 
přejmenovaný na SK Církvice.
Slavnostní den odstartoval v 10.15 
zápasem týmu mužů s mužstvem 
Viktorie Sedlec a pokračoval zá-
pasem žáků s mužstvem Malešov/
Křesetice. Odpolední program na-
bídl zápas naší staré gardy se starou 
gardou SK Štítary a sportovní vrchol 

přišel v 17 hodin, když se naše smí-
šené mužstvo utkalo s týmem Luďka 
Zelenky. Večer následovalo spole-
čenské posezení s hudbou. Příjemný 
fotbalový den si v průběhu dne při-
šlo užít přes 300 diváků. Kromě zá-
pasů byl pro děti připravený skákací 
hrad a pro ostatní spousta dobrého 
občerstvení. 

MS LOVĚNA JAKUB 

TRADIČNÍ ZVĚŘINOVÉ HODY
V sobotu 4.9.2021 uspořádal Myslivecký spolek Lověna Ja-
kub Církvice již tradiční zvěřinové hody. Kvůli probíhající 
stavební činnosti na obchvatu Církvice jsme letos akci od 
myslivecké chaty u Vrabcovského rybníka přesunuli na pro-
sluněnou jakubskou náves. Výborná kuchyně nabídla ně-

kolik úprav zvěřiny z honitby Jakub a doprovodný program 
pro děti včeně sokolnických ukázek zaujal mnoho spokoje-
ných účastníků. Děkujeme za vaši návštěvu i za poskytnuté 
prostory obecnímu úřadu Církvice a Sboru dobrovolných 
hasičů Jakub. Myslivosti zdar!

VÝSLEDKY UTKÁNÍ HRANÝCH V DEN OSLAV
SK Církvice  - Viktorie Sedlec  3:1 Garda Církvice - Garda Štítary  1:2
SK Církvice - Malešov/Křesetice  7:5 Církvice - Zelenka tým  2: 7

týmem krásné 5. místo celkem z 15 
přihlášených chlapeckých modrých 
týmů. Jsme pyšní na všechny děti 
a doufáme, že se příští rok v běž-
ném systému na republiku nominu-
jeme a pojedeme opět reprezento-

vat naše barvy do celostátního kola. 
A zase budeme vysvětlovat, která ta 
Církvice jsme – jsme na to, že jsme 
z Církvice, náležitě hrdí. 
Jestlipak víte, čí je toto všechno záslu-
ha? Kdyby M. Malimánková svým ne-

utuchajícím nadšením a elánem „ne-
hnala“ děti, trenéry a rodiče do práce 
– cvičení, nikdy by se tyto fantastické 
úspěchy nedostavily. 

Takže Mirko, veliké díky! 

STOLNÍ TENIS TJ CÍRKVICE
Minulá sezóna 2020/2021 pro nás začala v polovině září 
a byla bohužel přerušena vládními nařízeními v polovině 
října a do konce června se ani nerozeběhla. Takže jsme 
nic neodehráli. Ke konci května jsme se alespoň vrátili 
do sokolovny k tréninku. Letošní sezónu 2021/2022 jsme 
zahájili tréninky v následujících skupinách a časech:
1. skupina jsou začátečníci (žáci 1. a 2. třídy), trénují vždy 

v pondělí od 13:30 h do 14:45 h.
2. skupina jsou mírně pokročilí (žáci 3. až 5. třídy), jejich tré-

nink navazuje na mladší a je od 14:45 h do 16:00 h.
3. skupina jsou pokročilí (žáci 6. třídy a neomezeno), ti trénují 

2x týdně, a to v pondělí od 16:30 h do 18:00 h a ve čtvrtek od 
17:00 h do 18:45 h.

4. skupina jsou dospělí, ti trénují v úterý od 17:30 h do 19:30 h.
Pokud by měl někdo z Vás zájem se k nám přidat, přijďte se 
podívat v uvedených časech na trénink a určitě se dohodneme.
Co jsme letos odehráli:
V polovině září jsme se účastnili turnaje 5-ti členných druž-
stev v Hlízově. Letos byla účast oproti minulému ročníku 
o trochu slabší, účastnila se pouze 4 družstva. Tento turnaj 
jsme pojali jako herní přípravu před nadcházející sezónou. 
Církvici reprezentovalo skoro kompletní A družstvo. Systém 

hry byl následující, nejdříve hrál každý s každým, potom násle-
dovalo semifi nále a fi nále a boj o třetí místo. V první části jsme 
shodou okolností obsadili 1. místo, a tak jsme měli do semifi -
nále papírově nejlehčího soupeře, paradoxně jediný tým, který 
nás v základní části porazil, a to domácí družstvo Hlízova. Zde 
jsme se prezentovali velmi pěknou hrou, nenechali se podru-
hé zaskočit a zaslouženě zvítězili 4:1. Ve fi nále jsme se utkali 
s družstvem Býchor, kterému jsme po velkém boji podlehli 2:3 
a obsadili celkové 2. místo.
Co pro letošek plánujeme:
Družstvo TJ Církvice A - žákovské se účastní druhé dospělé 
soutěže regionu. Utkání začala o víkendu 25.9. 2021. Za druž-
stvo nastupují starší žáci a dorostenky, doplnění o dva hrající 
trenéry.
Družstvo TJ Církvice B – dospělí je přihlášeno do třetí soutěže 
regionu a stejně jako A družstvu jim soutěž začala o víkendu 
25.9. 2021.
Dále zúčastnit se „Středočeské open tour“ i regionálních turna-
jů dětí i dospělých.
A před koncem roku, tj. 18.12. bychom chtěli uspořádat pro 
členy našeho oddílu „Vánoční turnaj“.

Pinku zdar Petr Uher
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ZÁJEZD SDH CÍRKVICE
Nejen hasiči, ale i další občané z Círk-
vice, vyrazili na tradiční dvoudenní 
výlet. Letos to bylo 25. – 26. září, a to 
do Českého Ráje a okolí. Skoro plně 
obsazený autobus vyjel v 6 hodin 
od kulturního domu Církvice. Prv-
ní zastávkou byli Prachovské skály. 
Všichni vyrazili do skal s odhodláním 
a s úsměvem. Již první stoupání 
a schody daly skoro všem pořádně 
zabrat, ale námaha se vyplatila. Z ně-
kolika vyhlídek jsme měli možnost 
vidět nádherná skalní města, k čemuž 
přispělo i krásné jasné počasí. Další 
zastávkou byl hrad Trosky, s věžemi 
Baba a Panna s nádherným výhledem 
do blízkého i dalekého okolí. Posled-
ní částí dne bylo Hruboskalsko, pěší 
túra na zámek Hrubá Skála a na hrad 
Valdštejn. Navečer jsme přijeli do měs-
tečka Frýdštejn, kde jsme se ubytovali 
v penzionu. Jak jinak, než dlouho do 

noci nám hrály kapely Jánošík a Těžké 
Váhy. V neděli 26. září po snídani jsme 
nastoupili opět do autobusu, který nás 
zavezl na hrad Kost, krásný gotický 
hrad, který určitě stál za návštěvu. Byli 
jsme poučeni v mučírně o právu útrp-

ném a dozvěděli se i o historii hradu. 
Odpoledne jsme vyrazili do Mladé Bo-
leslavi, do muzea Škoda auto. Zde jsme 
celý dvoudenní zájezd ukončili, una-
veni, ale stále s úsměvem. Díky všem 
organizátorům za prima výlet.

SDH CÍRKVICE 

DĚTSKÝ DEN SDH JAKUB
Letos bohužel nebylo možné pořá-
dat Dětský Den a Májovou Veselici 
v obvyklém termínu kvůli pandemii 
Covidu. Rozhodli jsme se, že to ne-
vzdáme a uspořádáme jednu spo-
lečnou akci v náhradním termínu. 
Ve fi nále to vypadalo 18. září před 
hasičskou zbrojnicí v Jakubě tak, 
že odpoledne bylo věnované dětem 

a na večer bylo pro dospělé připra-
veno posezení s hudbou u dobrého 
jídla a pití. Děti si mohly vyzkoušet 
hod na plechovky, chůzi na chůdách, 
lanovou dráhu a několik dalších dis-
ciplín. Největší úspěch mělo malo-
vání na obličej, zdobení nehtíků pro 
holčičky a skákací hrad. Pro děti bylo 
celé odpoledne připraveno již tra-

dičně občerstvení zdarma a spousta 
sladkých odměn. Akci doprovázela 
hudbou skupina Těžký Váhy pod ve-
dením Pavla Holce. Chtěl byt tímto 
poděkovat všem, kdo se na přípravě 
akce podíleli, hudbě za skvělý výkon 
a obecnímu úřadu za fi nanční pod-
poru a hlavně všem dětem a rodičům 
za přízeň.


