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C Í R KV I C K É

NOVINY
číslo 3   •   ročník 14   •   září 2022   •   vychází čtvrtletněKostel Sv. Vavřince Kostel Sv. Jakuba

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
čtyřleté volební období pomalu kon-
čí, a tak mi dovolte, abych Vám na-
psal pár řádek, kde nebudu hovořit 
o tom, co se nám podařilo všechno 
realizovat a ani o tom co plánujeme 
na další léta. To se konec konců do-
čtete v předvolebních letácích kan-
didujících stran. 
Mojí první část bych chtěl věnovat 
poděkování. Začnu poděkováním 
ředitelkám Základní a Mateřské ško-
ly, včetně paní učitelek, jejich asis-
tentkám i zaměstnankyním. Spo-
lupráce a komunikace mezi obecní 
úřadem, školou a školkou probíhá 
na profesionální úrovni a vzniklé 
problémy, které samozřejmě občas 
nastanou, řešíme společně a snaží-
me se, aby spokojenost byla na obou 
stranách. Jsem za to rád a velice si 
toho vážím. 
Dále chci poděkovat všem našim 
spolkům jako např. církvickým a ja-

kubským hasičům za jejich činnost a 
také za to, že kdykoliv se na ně obrá-
tíme s prosbou o pomoc, vždy nám 
vyhoví a udělají co je potřeba.
Velký dík také patří našim sportov-
ním klubům. Tělovýchovné jednotě, 
pod kterou jsou oddíly volejbalu, 
nohejbalu, stolního tenisu, míčo-
vých her a další. Vedoucí, kteří tyto 
oddíly vedou, vše vykonávají ve 
svém volném čase a zdarma. Neza-
pomenu ani na naše fotbalisty SK 
Církvice, kteří před rokem oslavili 
kulaté jubileum 100 let od založe-
ní fotbalu v naší obci. Všechny tyto 
spolky reprezentují naší obec, ne-
jen v našem okrese, ale i na krajské 
a státní úrovni.
Nyní něco v krátkosti o naší obci 
a také pár přání, které mám. Domní-
vám se, že se za toto volební období 
podařilo hodně dobrého. Jsme po-
měrně dost velká obec, Církvice, Ja-

kub a Netřeba a v takto velké obci 
nebude práce hotova nikdy. Vždy 
bude co opravovat, budovat a vylep-
šovat. Mé největší přání je, abychom 
se v naší obci měli všichni dobře 
a byli rádi, že žijeme právě zde. Ja-
kým směrem se naše obec vydá 
a co bude v následujícím období 
prioritou, rozhodnou nově zvolení 
zastupitelé. Věřím, že se vydáme tou 
správnou cestou a vy, občané, budete 
spokojeni.
Na závěr mi dovolte, abych poděko-
val všem kolegům zastupitelům za 
jejich odvedenou práci a také všem 
spoluobčanům, kteří nám pomáhali 
a aktivně se zapojili do dění v naší 
obci.
Vážení spoluobčané chci Vám po-
přát ještě mnoho hezkých podzim-
ních dnů, hodně štěstí, zdraví a při 
volbě zastupitelů šťastnou ruku.

Váš starosta Jiří Volenec
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V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
V uplynulém půlroce oslavili svá krásná životní jubilea: paní Marie Melichová, paní Jiřina Třmínková, 
pan Jiří Fiala, pan Stanislav Vlk, pan Miloslav Vomáčka a pan Josef Kubín.

SPOZ

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

• do Zastupitelstva obce Církvice
• do Senátu Parlamentu České republiky   

Starosta obce Církvice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona 247/1995 Sb. o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,  

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva obce Církvice a volby do Senátu Parlamentu  
 České republiky se konají:   
 • v pátek 23. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin    a
 • v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb    
             ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost sál kulturního domu v Církvici
             pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Církvice

             ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost sokolovna v Jakubě
             pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části obce Jakub.

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky 
nové.

4. Volby do zastupitelstva obce /města: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy  prokáže  
svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož obča-
né jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič ob-
čanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení 
k pobytu.

5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem.

V případě konání II.  kola  voleb do Senátu se  tyto  uskuteční:
 • dne 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin   a
 • dne 1. října 2022 od  8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
 V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební
 místnosti ve dnech voleb.

PODĚKOVÁNÍ
Obec Církvice děkuje panu Stanislavovi Vlkovi za 24 let obětavé práce ve funkci starosty a zastupitele a přeje mu 
hodně životní spokojenosti a pevné zdraví do dalších let.

POSEZENÍ SE SENIORY
Na páteční odpoledne 2. září 2022 při-
pravil obecní úřad tradiční posezení 
s místními seniory po dvouleté pauze. 
Ačkoliv posezení začínalo ve 14:00ho-
din, první senioři dorazili na sál již krát-
ce po půl druhé. Na úvod setkání nejprve 
všechny přítomné krátce přivítal starosta 
obce Jiří Volenec a se všemi si připil na 
zdraví. Po přivítání děti z místní základ-
ní školy přednesly básničky a děvčata ze 

ZUŠ v Čáslavi zahrála pár melodií na 
zobcovou, příčnou a sopránovou fl étnu. 
Na závěr děti z taneční školy manželů 
Novákových předvedly ukázky spole-
čenských tanců. Během další části od-
poledne si senioři mohli jen tak posedět, 
popovídat nebo odhodit berle a zatančit 
si. K poslechu a tanci hrál osvědčený pan 
Kruliš, a protože střídal různě rychlé pís-
ničky, mohl si každý zatancovat v rytmu, 

který mu nejlépe vyhovoval. K tomu 
všemu měli plné stoly pestrého pohoš-
tění od paní Romany Nevolové. Setkání 
velmi rychle uteklo, všem účastníkům se 
velmi líbilo a již se těší na setkání příští. 
Moc děkujeme všem zúčastněným a bu-
deme moc rádi, když mezi nás přijdou 
i ostatní senioři, kteří se na to třeba ještě 
necítí, nebo jsou seniory „čerstvě“.

Marie Nývltová

AKCE, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ:
24. září od 13hodin - dětský den s hasiči u sokolovny 
v Jakubě
26. září od 16hodin – tradiční posvícenské derby Spar-
ta-Slavie
31. října od 17hodin – strašidelná stezka odvahy
17. listopadu – lampionový průvod

25. listopadu – 3. předadventní jarmark na zahradě 
mateřské školy
26. listopadu – rozsvícení vánočního stromu v Církvici
27. listopadu – adventní trhy v Jakubě a koncert dětí 
ze ZŠ Církvice



4    Církvické noviny Církvické noviny    5

TRADIČNÍ JAKUBSKÉ POSVÍCENÍ
Poslední srpnovou sobotu se tradičně konalo Jakubské 
posvícení v pohostinství Na Špýchaře. Děti přijel poba-
vit pan Zmrzlinka, který připravil soutěže o ledové na-
nukové odměny. Děti se bavily a tančily a na závěr tan-
čili i rodiče. Poté hrál pan Viktora a děti se protančily až 
k večerní zábavě do osmi hodin, kdy začal program pro 
dospělé. Pana Viktoru v deset hodin vystřídala slečna 

Kapounková. V devět hodin pan starosta vyhlásil kvíz 
s odměnou, u kterého se pobavili a zapřemýšleli všich-
ni, jelikož některé otázky byly pro pamětníky. O boha-
té a pestré občerstvení se postaral pan Vraný. Poslední 
účastníci odcházeli až v ranních hodinách, což zname-
ná, že posvícení bylo opět vydařené a děkujeme všem 
za účast.

ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY 
Jako mávnutím kouzelného prout-
ku prázdniny pominuly, a než jsme 
se nadáli, máme tu nový školní rok 
2022/2023.
I přes to, že nám do základní ško-
ly odešlo 17 předškoláků, o dětičky 
nemáme nouzi. Stejně jako v přede-
šlých letech jsme byli nuceni požá-
dat o výjimku navýšení počtu žáků, 
ale ani tak jsme bohužel nemohli vy-
hovět všem, kteří o předškolní vzdě-
lávání projevili zájem. 
V letošním školním roce máme za-
psáno 65 dětí, z toho je 15 nově 
přijatých.
Děti jsou rozděleny ve 3 třídách po-
dle věku. Věk dětí je kritérium, které 
je pro všechny objektivní a spraved-
livé. V I. třídě Broučků je zapsáno 15 
dětí, ve II. třídě Myšiček je zapsáno 
25 dětí a ve III. třídě Koťátek též 25 

dětí.
Pro děti bývají nejtěžší především 
první dny v MŠ. Některé děti se 
adaptují na prostředí mateřské ško-
ly velmi rychle a snadno, jiné mají 
s adaptací problémy. Adaptace pro-
bíhá v několika stádiích. Největším 
problémem je odloučení od rodičů. 
Každé dítě je jiné, a proto i doba 
„zvykání“ je pro každého různě 
dlouhá. Dítě musí vyřešit spoustu 
úkolů, aby mohlo poprvé v životě 
zůstat delší dobu samo, bez mamin-
ky v cizím prostředí a při tom být 
spokojené a cítit se bezpečně. 
Pro nás je důležité a prioritou, aby 
děti i rodiče co nejsnadněji zvládli 
novou životní situaci. Proto v naší 
mateřské škole pro usnadnění adap-
tace a seznámení dítěte s novým 
prostředím umožňujeme pobyt ro-

dičů s dítětem. Děti mají možnost 
poznávat nové prostředí a režim za 
doprovodu blízké osoby, většinou 
„maminky“.
Vymýšlíme a nabízíme dětem různé 
vzdělávací aktivity, snažíme se je za-
ujmout a vytváříme pozitivní školní 
klima – zdravé a tvořivé klima. Celý 
tým mateřské školy se snaží dětem 
vytvořit klidné, nestresující prostře-
dí, které je zároveň motivuje k tvoři-
vým činnostem a hrám.
Troufám si říci, že se nám to daří! 
Důkazem toho jsou rozzářené oči 
spokojených dětí, které leckdy ne-
chtějí jít z mateřské školy domů.
Ať je nový školní rok pro děti a jejich 
rodiče plný zdraví, zážitků a dobro-
družství, na které budou i po letech 
rádi vzpomínat.

Dymáková Laděna

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM PRVŇÁČKŮ
Vážení rodiče, 
chtěla bych Vám a Vašim dětem touto cestou poděkovat za 
celý tým mateřské školy za milé a dojemné překvapení, které 
jste nám všem připravili. Bylo to nečekané a odzbrojující. Dali 
jste nám tím najevo, že si naší práce vážíte. To nás všechny 
velmi těší a motivuje v další práci.
Děkujeme Vám, že jste pro první vzdělávání svých dětí vy-
brali právě naši mateřinku. Vždy rádi zavzpomínáme na Vaše 
děti, se kterými jsme prožili spoustu krásných a radostných 
okamžiků. Byly šikovné, hodně se toho naučily a budou nám 
chybět! Budeme se spolu s Vámi těšit z každého jejich školní-
ho úspěchu.
Vám všem děkuji za vzornou spolupráci a přeji pevné zdraví a 
štěstí v osobním životě. Dymáková Laděna 

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
ŠKOLA V PŘÍRODĚ DEN PO DNI
A je to tady. Odjezd na školu v pří-
rodě, rychlé loučení s rodiči před 
autobusem a jedeeem! „Je tam ob-
jížďka serpentinami a zrušili bazén,“ 
slyšeli jsme. Jeli jsme krásnou rov-
nou cestou a ani jsme se nezdrželi. 
Přijeli jsme za slunečného počasí a 
hned jsme si udělali procházku po 
areálu. Bazén jsme našli a bylo po 
obavách. Najednou se začala staho-
vat mračna.“ Žene se bouřka. Máte 
deset minut na ubytování a vyzved-
nutí povlečení,“ zaznělo od paní 
učitelky. Takhle rychle jsme se ještě 
nikdy neubytovali. Po dešti následo-
valo sluníčko a výborný oběd. Čeka-
lo nás zahájení programu. Naše děti 
přivítala náčelnice Moudrá Sova 
a její rudé sestry a bratři Bystrý 
Orel, Laskavá Orlice, Obětavá Lvi-
ce, Rychlá Gazela a Zpívající Laň. 
Děti byly rozděleny do čtyř indián-
ských kmenů a jejich úkolem bylo 
vymyslet název svého kmene, svoje 

indiánské jméno a pokřik. Všichni 
také podepsali indiánskou přísahu 
a zavázali se, že budou po celý týden 
plnit indiánské zkoušky, aby se sta-
li plnohodnotným indiány. Protože 
nás stále zlobily nepříjemné dešťové 
přeháňky, vymysleli jsme Šamanský 
tanec proti dešti. Na chvilku fungo-
val a my jsme mohli jít stavět do lesa 
týpí z přírodnin. Vyhnal nás opět až 
déšť. Po večeři jsme hledali obálky 
s indiánským příběhem, který byl 
ale rozházený a museli jsme ho srov-
nat tak, aby dával smysl. To už se ale 
stmívalo a na řadu přišly baterky. 
Celý den jsme ukončili v komunit-
ním kruhu závěrečným hodnoce-
ním a kmenovým pokřikem. Dob-
rou noc. Zítra, prosíme bez deště, 
ó velký Manitou! 
Druhý den nás přivítalo sluníčko. 
Začali jsme budíčkem a rozcvičkou s 
hudbou. Snídani formou švédských 
stolů si děti vysloveně užívaly. Po 

snídani následoval úklid a jeho bo-
dování. Hlavním dopoledním pro-
gramem byl fotbalový turnaj a na 
své si přišli hlavně kluci. Pro holčič-
ky byla jako stvořená výroba indián-
ských bubínků. Po obědě jsme stihli 
první koupání v bazénu. Odpoled-
ní výšlap směřoval ke staleté lípě 
do Lipky. Každý kmen dostal mapu 
a vedl ostatní podle ní. Bloudili 
jsme, ale nakonec jsme k lípě do-
razili. Tam si děti poslechly něco 
z historie a za své úsilí získaly lapač 
snů a drobné laskominy. Po večeři 
už následovalo zhodnocení celého 
dne a táborák s opékáním buřtíků 
a zpíváním s kytarou. Dnešek byl 
prostě úžasný. 
Třetí den. A už máme více jak půl-
ku za sebou! Režim dne už mají děti 
zažitý, takže se lehce svoláváme na 
hromadné nástupy. Umíme už bu-
díček, rozcvičku i úklid. Dnes jsme 
po ranním komunitním kruhu vyra-
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zili tvořit kmenový totem. Všechny 
kmeny se snažily, aby byl co nejvý-
stižnější a symbolizoval jejich kmen. 
Nakonec se to povedlo a my jsme 
mohli za odměnu do bazénu. Násle-
doval oběd a hodinový polední klid. 
Odpoledne na nás čekal znovu ba-
zén a pak už výšlap do Pralesa. Tam 
jsme si přečetli informace o ohrože-
ných druzích a vyzkoušeli jsme si, 
jak se chovat v přírodní rezervaci 
Polom. Došli jsme až k opuštěnému 
loveckému zámečku. Byla to nároč-
ná procházka a my jsme sotva stihli 
večeři. Zlatým hřebem dne byl spo-
lečný wellness. Indiánská pírka na 
čelence se hromadí a z dětí se poma-
lu stávají opravdoví indiáni. Zítra už 
nás čeká poslední den a zhodnocení 

celého týdne. To to uteklo. 
A je před námi poslední 4. den. 
Hned po budíčku jsme si udělali 
rozcvičku a šli na snídani. Potom 
následoval úklid a ranní komunit-
ní kruh. Dopoledním programem 
dnes byla návštěva obchůdku s vá-
nočními ozdobami v Horním Bra-
dle. Bylo hezké poslouchat, jak děti 
myslí na své blízké. Po obědě ná-
sledoval polední klid a koupačka 
v bazénu. U vody jsme zůstali i od-
poledne. Šli jsme k potůčku a sna-
žili jsme se pro náš kmen postavit 
vodní hráz, aby měla naše indiánská 
osada stále dostatek vody. Poslední 
indiánskou zkouškou bylo společné 
prolezení lapačem snů. Dětem se to 
povedlo v rekordním čase. Poslední 

bazén, výroba náhrdelníku a zmrzli-
na zakončily naše týdenní putování 
indiánskou stezkou. Zbývalo už jen 
zhodnocení celého týdne, vyhlášení 
bodovací soutěže v úklidu a předání 
diplomů za zvládnutí indiánských 
zkoušek. Pro zájemce jsme uspořá-
dali závěrečnou večerní diskotéku. 
Děti společně odtančily všechny 
choreografie ze Zahradní slavnosti. 
Páťáci si udělali závěrečnou rozluč-
kovou párty a roztančili celý stan. 
Všem paním učitelkám, které ško-
lu v přírodě připravovaly, předaly 
krásné kytičky. Děkujeme, Bystrý 
Orle a Laskavá Orlice, za pomoc, za 
organizování krásného rozloučení, 
za to, že vás oba máme.

Mgr. Ludmila Hrušková

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VESELÉ VĚDY
Od pondělí 11. 7. do pátku 15. 7. 
2022 se v místní sokolovně konal 
již čtvrtý ročník příměstského tábo-
ra pro všechny zvídavé děti. Každé 
ráno jsme se scházeli v 8 hodin a po 
ranním kruhu se vrhli do práce.
V pondělí nás hned po pasování na 
vědce čekalo objevování laborator-
ního nádobí. Museli jsme se naučit 
jeho názvy a jak jej správně použí-
vat. Odpoledne nám již nebránilo 
v pořádném zkoumání. Vytvořili 
jsme si vlastní barevné mini sopky 
a po procházce využili nasbírané 
květy v práci s filtračními papírky 
a pH škálou.
V úterý jsme se proměnili v alchy-
misty na dvoře císaře Rudolfa II. 
Celý den jsme zasvětili zkoumání 
nejlepší kombinace k výrobě účin-
ného lepidla. Pomocí vědeckého 

deníku jsme lepidla postupně od-
zkoušeli a to nejlepší jsme využili 
k výrobě lepené misky z toaletního 
papíru a květin, které jsme si na pro-
cházce nasbírali.
Středeční den patřil celodennímu 
výletu na Ranch Lousiana. Po návra-
tu jsme si stihli zahrát vědomostní 
kvíz z informací, které jsme proza-
tím na táboře nasbírali.
Čtvrtečním tématem byla optika. 
Vyzkoušeli jsme si, jak voda láme 
světlo a mnohonásobně si zvětšili 
otisk svého prstu na balóncích, kte-
ré jsme záhy využili na pár her v tě-
locvičně. Zbytek dne jsme věnovali 
ohni! Respektive pokusu s lupou, 
papírem a sluncem. Většině z nás se 
povedlo papír propálit. Během bá-
dání vyvstala potřeba zajistit lupu 
tak, abychom ji nemuseli držet a 

přesnost dopadu slunečních paprs-
ků byla tedy 100%. Ještě před obě-
dem jsme tedy probrali naše návrhy 
a po odpoledním klidu jsme se vrhli 
na návrhy a realizaci držátek, drža-
del, podpěr a podpěrátek pro lupu. 
Pomocí nich se nám povedlo papír 
zapálit mnohem rychleji. :o)
V pátek jsme zažili den zvuku. Vy-
tvořili jsme si vlastní harmoniku 
a tamburínu, na kterou jsme si pak 
zahráli společně píseň We will rock 
you. Ukázali jsme si, jak dokáží zvu-
kové vibrace roztančit sůl a připra-
vili jsme se na slavností ceremoniál, 
ze kterého jsme si odnesli diplom, 
deník a placku. Celý den ukončila 
party s dětským šampusem, mlska-
mi a diskotékou. Děkujeme za krás-
né zážitky a těšíme se zase někdy na 
shledanou.

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Ve čtvrtek 1. 9. 2022 jsme slavnostně 
zahájili nový školní rok 2022/2023. 
První slovo dostaly tradičně naše 
děti, které nacvičily s paní vychova-
telkou Martinou Křenkovou kultur-
ní pásmo. Slovo dostali i naši noví 
prvňáčci a po paní učitelce zopako-
vali první sloku básničky.
Pak k dětem i rodičům promluvila 
ředitelka školy. Popřála všem mno-
ho úspěchů a poděkovala celému 
pracovnímu kolektivu za úklid ško-
ly a její výzdobu, obecnímu úřadu 
v čele s panem starostou za krásně 
zbroušenou a nalakovanou podlahu 
ve čtvrté třídě a za morální  i finanč-
ní podporu.
Pak představila celý svůj tým a poté 
už patřila pozornost našim devate-
nácti novým prvňáčkům, které při-
vedla paní ředitelka mateřské školy 
Laďka Dymáková. Paní ředitelka 
přečetla slib prvňáčka, který poté 
děti úspěšně složily. Pan starosta 
předal prvňáčkům knihu a popřál 
jim šťastný start do školního živo-
ta. Poděkoval oběma ředitelkám 
i týmům mateřské i základní školy 
a ocenil jejich práci. Požádal také ro-
diče o spolupráci a pokoru.
V letošním školním roce navštěvuje 
naši školu 72 žáků. Do školní dru-
žiny můžeme z kapacitních důvo-
dů zapsat 50 dětí, ale těm starším 
se budeme snažit vyhovět bohatou 
nabídkou mimoškolních zájmových 
kroužků. Nabízíme kroužek lego-
hrátek, anglické konverzace, taneční 
kroužek, počítače, němčinu, vaře-
ní, veselou vědu, novinářský krou-
žek, hru na ukulele, šikovné ručičky 

nebo pěvecký sbor.
V rámci evropského projektu Pod-
pora škol formou zjednodušeného 
vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ III 
jsme získali dotaci s názvem projek-
tu “Rozvoj digitálních kompetencí 
a polytechnické výchovy”. Zbý-
vá nám realizovat projektový den 
mimo výuku. Vybrali jsme také tra-
diční klub deskových her a zábavné 
logiky, doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem a využití deseti 
dotykových zařízení ve výuce. 
Účastníme se také projektu “Učíme 
venku.” Zkoušíme výuku propojo-
vat s venkovními aktivitami a máme 
také přislíbenou realizaci venkovní 
učebny na zahradě školy. 
Na konci loňského školního roku 
jsme ukončili účast v programu 
Ředitel naživo a stali jsme se jeho 
úspěšnými a hrdými absolventy. 
Součástí programu bude také absol-
vování zahraniční stáže v Estonsku 
spolu s ostatními řediteli z celé Čes-
ké republiky. Vedení školy se bude 
účastnit náslechů ve výuce ve vy-
braných školách v Tallinu, věnovat 
se bude také diskusi s učiteli daných 
hodin i s vedením škol, poslechne 
si přednášku o vzdělávání ředitelů 
v Estonsku a o estonském vzděláva-
cím systému a jeho úspěchu v mezi-
národním šetření PISA (opakované 
zjišťování výsledků patnáctiletých 
žáků různých zemí v oblasti čtenář-
ské, matematické a přírodovědné 
gramotnosti).
Aktivně také spolupracujeme a vy-
užíváme podpory nadačního fon-
du Eduzměna, který letos finančně 

podpořil prázdninovou letní školu 
pro pedagogy zaměřenou na indivi-
dualizaci ve výuce. Organizuje také 
další školení pro pedagogy, setkání 
metodických center, sdílení ředitelů 
z Kutnohorska nebo zajišťuje prů-
vodce, který nám pomáhá s našimi 
aktuálními potřebami. Všechny tyto 
aktivity přispívají k tomu, abychom 
se všichni učili naplno a s radostí.
Naše děti se podílí na chodu školy 
pravidelnými schůzkami školního 
parlamentu. O školním životě budou 
informovat prostřednictvím školní-
ho časopisu Církvičák.
Naše škola plní stanovené koncepční 
záměry a  již řadu let využívá meto-
dy výuky jako je matematika pana 
profesora Hejného a čtecí metoda 
splývavého čtení Sfumato. Kvalitu 
vzdělávacího procesu vloni kladně 
ohodnotila paní inspektorka z Čes-
ké školní inspekce. Tři naši peda-
gogové také prošli programem MiŠ 
(Minimalizace šikany) a celý tým 
absolvoval v loňském školním roce 
školení metodiky prevence sociálně 
patologických jevů “Kočičí zahrada”. 
Z toho vychází práce s dětmi na vzta-
hových pravidlech, ranní diskuse v 
kruhu, zařazování psychosociálních 
her a technik do výuky, vyučování 
založené na spolupráci, sebehodno-
cení, vrstevnického hodnocení a re-
spektování ostatních. Vloni byl také 
nově zařazen předmět Osobnostní 
rozvoj. V minulých letech jsme také 
cíleně pracovali na rozvoji formativ-
ního hodnocení ve výuce a poskyto-
vání popisné zpětné vazby.
Během celého školního roku bude 
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se děti řítí lesem a skoro 2,5 km ve svých týmech zdolají za 
12 minut a pár vteřin k tomu. Jednou z částí, ale velice důle-
žitou, je plnění různých úrovní školky přes švihadlo či děti 
skáčou gumu. My vedoucí nestíháme počítat či kontrolovat, 
jak mají děti snahu se zlepšovat a tyto 2 aktivity plnit. V pátek 
se odehrály závěrečné turnaje v minivolejbale a stolním te-
nise a večer byly vyhlášeny celkové výsledky jak turnajů, tak 
i celosoustřeďové hry. Děti byly celý týden spokojené, usmě-
vavé, při soutěžích do toho daly všechno a snažily se. Ve druž-
stvech či tréninkových skupinkách krásně spolupracovaly, 
a cíl proč to pro děcka děláme, byl naplněn. Děti děkujeme! 

Tým trenérů (vedoucích)

SOUSTŘEDĚNÍ TJ CÍRKVICE 2022
Pro letošní soustředění se nám povedlo rozšířit okruh po-
zvaných členů TJ Církvice a soustředění (mimochodem již 
po sedmé) jsme uspořádali pro členy oddílu míčových her 
a pro členy oddílu stolního tenisu. Akce byla podpořena obcí 
Církvice a dále jsme využili prostředků od MŠMT z pro-
jektu Můj Klub 2022. Soustředění se mělo zúčastnit 31 dětí 
a 5 vedoucích, ale vzhledem k onemocnění dvou dětí, se sou-
středění zúčastnilo jen 29 dětí. 7 účastníků stolního tenisu, 
22 účastníků míčových her. Nejstarší svěřenec minivolejbalu, 
který už mu odrostl, se zúčastnil tréninkových jednotek jako 
asistent trenéra. Ale nyní k dětem, našim minivolejbalistům. 
Toto soustředění bylo ve znamení deště a vzhledem k tré-
nování ve venkovním prostředí, musela naše trenérská sku-
pina 3 trenérů a jednoho asistenta snažit tréninky nahradit 
a proběhly 4 tréninky na pokojích. Asi se to povedlo, protože 
děti byly spokojené a sportovaly plné nadšení a elánu. Ne-
šlo využít tolik míče, tak jsme se věnovali dalším potřebným 
činnostem. Rozhodně jsme děti o nic neošidili. Od středy se 
mohlo zase začít trénovat naplno venku a děcka začala kaž-
dým venkovním tréninkem růst, už se moc těšíme na sezónu, 
protože se budou určitě i dále zlepšovat a vše jim půjde lépe 
a lépe. Skupina stolního tenisu měla zajištěnou halu, takže 
tato skupina zvládla všech 9 plánovaných tréninkových jed-

notek bez jakéhokoliv omezení.  Během soustředění probí-
há celosoustřeďová hra, kdy děti jsou rozděleny do družstev 
a společně bojují. Kapitány se tentokrát stali svěřenci stolního 
tenisu a bylo vytvořeno 5 družstev po 6ti dětech (jedno po 
5 dětech). Děti společně pojmenovaly svá družstva: Hackeři, 
Kečup, Lidi, Býci a Nemáme zájem. Hned v sobotu po pří-
jezdu děti začaly sbírat body a soutěžily ve skoku do dálky, 
v přeskocích přes švihadlo, v člunkovém běhu, v tzv. přespol-
ním běhu a volejbalisté v pinkání nad hlavou a stolní tenisté 
v pinkání na pálce. Tyto soutěže se opakují i na konci sou-
středění. Dále jsme zařadili soutěž na stanovištích, kde děti ve 
skupinách velice zdařile plnily 7 úkolů. A další naší oblíbenou 
a pravidelnou činností je lesní štafeta našich družstev, kdy 

probíhat několik celoškolních pro-
jektů, jako jsou třeba podzimní 
halloweenské tvoření, školní olym-
piáda nebo velikonoční projekt. 
Třídy mají celoroční třídní putová-
ní inspirované dětským tématem. 
Máme první třídu plnou žabiček, 
ve druhém ročníku se ocitneme v 
lese, třeťáci se budou učit s Machem 
a Šebestovou, se čtvrťáky se vypra-
víme za Malým princem a u páťáků 
se ocitneme v říši hudby. To vše při-
spívá k tomu, aby se u nás děti cítily 
co nejlépe, do školy se těšily a učily 
se naplno.

Na závěr mi dovolte malou pozván-
ku na některé ze školních akcí. Už 
nyní Vás můžeme pozvat na říjno-
vé otevřené vyučování a den ote-
vřených dveří, lampionový průvod 
17. 11. nebo adventní jarmark 
a zpívání v kostele sv. Jakuba, které 
se bude konat v neděli 27. 11. Více 
informací naleznete na našich webo-
vých stránkách www.zscirkvice.cz 
nebo na Facebooku  ZŠ Církvice. 
Přeji nám všem úspěšný školní rok 
2022/2023 a těším se s Vámi na shle-
danou. Mgr. Ludmila Hrušková

TJ  CÍRKVICE

TJ CÍRKVICE NABÍZÍ PRO DĚTI MOŽNOST NAVŠTĚVOVAT TYTO SPORTOVNÍ ODDÍLY:
oddíl míčových her –  www.tjcirkvice.cz/treninky, středa, pátek – Mirka Malimánková, 
oddíl stolního tenisu –  www.tjcirkvice.cz/stolni-tenis, pondělí – Petr Uher,
oddíl rodiče a děti –  www.tjcirkvice.cz/rodice-a-deti, čtvrtek – Jitka Kvízová.
Všechny informace naleznete na našich stránkách www.tjcirkvice.cz

ODDÍL NOHEJBALU
Dne 13.8.2022 se uskutečnil na hřišti v Jakubě 8. ročník 
nohejbalového turnaje trojic „O pohár starosty obce“, 
kterého se zúčastnilo celkem 7 týmů. 1. místo získal tým 
Církvice ve složení Josef Laczko, Radoslav Frank a Jiří 
Havránek, 2. místo získal tým Jakubáci ve složení Miloš 
Kutílek, Jiří Volenec a Tomáš Břinčil a 3. místo získal 
tým Opice ve složení Adam Brož, Karel Brož a Ladislav 
Tesárek.

Miloš Kutílek

CVIČENÍ S DĚTMI
Nyní začínáme novou cvičební sezónu a máme radost ze všech nových zájemců. Zároveň chceme rodiče či jiné 
členy rodiny, aby se přisšly se svými malými dětmi protáhnout a zabavit každý čtvrtek od 16-17hodin do soko-
lovny, kde probíhá nápadité cvičení pod vedením zkušené cvičitelky. Pohyb je přece základem zdraví každého.



Do fotbalové sezony 2022/2023 druž-
stvo SK Církvice přihlásilo čtyři fotba-
lová družstva.
DRUŽSTVO DOSPĚLÝCH
Loňskou sezónu jsme zakončili na 
velmi pěkném 5. místě. Do té nové 
jsme vstoupili s tím, že se pokusí-
me ještě o chloupek zlepšit, přípra-
vu jsme začali již na začátku srpna. 
První zápas bylo pohárové utkání 
s Červenými Janovicemi, které jsme 
prohráli a do dalšího kola jsme ne-
postoupili. Začátek sezóny se nám 

bohužel nepovedl a po třech kolech 
máme 0 bodů. Hráči pilně trénují 
a věříme, že se vše obrátí a budeme 
pomalu stoupat tabulkou výše k da-
ným cílům. Tímto bychom chtěli po-
děkovat všem věrným fanouškům za 
podporu, kteří nás stále navštěvují 
a jezdí s námi i na venkovní zápasy.
MLÁDEŽNICKÉ TÝMY
Družstva mládeže tvoří, starší pří-
pravka, mladší žáci a starší žáci 
všechny sdružené s Novými Dvory. 
Zájem dětí o fotbal upadá a tak jsme 

rádi, že se celky dají takto do hro-
mady, aby se mohla přihlásit soutěž. 
Děti společně odehrály první zápasy, 
ve kterých si na sebe zvykají. Přeje-
me jim víc vstřelených branek, než 
dostanou.
Rád bych oslovil rodiče dětí. V pří-
padě, že má vaše ratolest zájem hrát 
fotbal. Tréninky jsou vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 16:00 na hřišti. Přijďte 
se podívat a vyzkoušet si nezávazně 
trénink formou hraní. Děkujeme za 
podporu  SK Církvice

SK CÍRKVICE 

DATUM A ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ

17.09.2022 16:30 Zbraslavice (4) Církvice (14)

8. kolo
24.09.2022 16:30

Církvice (14) Chotusice (11)

9. kolo
02.10.2022 16:00

Nové Dvory (5) Církvice (14)

10. kolo
08.10.2022 10:15

Církvice (14) Tupadly (12)

11. kolo
15.10.2022 15:30

Malešov (6) Církvice (14)

12. kolo
22.10.2022 15:30

Církvice (14) Suchdol (13)

13. kolo
29.10.2022 14:00

Červené Janovice (7) Církvice (14)

1. kolo
05.11.2022 14:00

Paběnice (1) Církvice (14)

2. kolo
12.11.2022 10:15

Církvice (14) Sedlec (8)


