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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
jak jistě všichni víte, v celé republi-
ce je vládou vyhlášen krizový stav. 
Situace se mění mnohdy ze dne na 
den a konec je v nedohlednu. Ape-
lujeme na dodržování veškerých 
nařízení a doporučení vlády ČR. 
Všichni osamělí či nemohoucí ob-
čané, kteří potřebují jakoukoliv po-
moc, co se týče například nákupu 
potravin či drogerie, možnosti ob-
jednání dovozu obědů, poskytnutí 
roušek a dalších potřebných věcí, 
je možné se obrátit na zaměst-
nance Obecního úřadu. Ti se buď 
sami nebo přes dobrovolné hasiče 
a dobrovolníky z řad občanů obce 
pokusí pokud možno vše zajistit. 

SPOJENÍ: 

V pracovní dny
tel.: 327 571 491
email: podatelna@cirkvice.cz 

Víkend
tel.: 723 893 732

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto dobrovolným 
hasičům, kolektivu pracovnic zá-
kladní a mateřské školy a všem 
dobrovolníkům z řad občanů, kteří 
nabídli nezištnou pomoc v podobě 
šití ochranných pomůcek či jinou 
činnost ve spojení s nákazou. 
Přejeme všem pevné zdraví a hod-
ně sil v překonání tohoto složitého 
období.

Obecní úřad
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První miminko letošního roku, Ma-
tyáše Hurta a další dvě děti Štěpána 
Olexu a Elišku Holcovou, přivítal 
do života v naší obci starosta obce 
pan Jiří Volenec společně se členkou 
SPOZu Evou Dvořákovou v zase-
dací místnosti OÚ Církvice v sobo-
tu 22.2. 2020. Slavnostního aktu se 
krom rodičů zúčastnili i prarodiče 
a další příbuzní. Průběh společen-

ského obřadu zpestřily děti ze Zá-
kladní školy pod vedením paní uči-
telky Uhlířové. Krom projevu pana 
starosty, ve kterém popřál všem 
dětem radostné a spokojené dětství 
plné rodičovské lásky, došlo i na 
focení v připravené kolébce. Touto 
cestou přejeme všem ještě jednou 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Vážení spoluobčané,
dnes Vám napíšu, co plánujeme v letoš-
ním roce v naší obci realizovat. Nejprve 
rozdělané akce. Tím je oprava hřbitovní 
zdi a márnice, kde se po zimní přestáv-
ce opět rozběhly práce a pokračuje se 
v opravách. Tato akce by měla být do-
končena a předána do 31.5.2020. Další 
rozběhnutou akcí je revitalizace zeleně 
v naší obci, která začala kácením stromů 
dle schváleného projektu a bude po-
kračovat vysazováním nových stromků 
taktéž dle tohoto projektu. Zde máme 
podanou žádost o dotaci a věříme, že 
peníze na revitalizaci obdržíme. Nyní 
připravované akce. Máme podanou 
žádost o dotaci na vybudování dvou 
dětských hřišť na jakubskou a církvickou 
náves. Dále se podává žádost o dota-
ci na rekonstrukci mateřské školy, kde 
dojde o prázdninách k výměně starého 
topení vč. kotlů a v případě obdrže-
ní dotace bude celá MŠ zateplena vč. 
nové fasády. Dotační titul umožňuje 
předfi nancování, tak jako tomu bylo 
u přístavby MŠ. 
V měsíci červnu podáme žádost o do-
taci na opravu místních komunikací, 
a to u krámu a pošty v Církvici a na návsi 
v Jakubě okolo „Lipáku“ před sokolov-
nou.
S výstavbou úpravny vody a napojení 
nového vrtu počítáme v letošním roce. 
S naším provozovatelem vodovodu Sta-
vokomplet a zpracovatelem projektové 
dokumentace IKKO Hradec Králové, 
s.r.o. jsme měli společnou schůzku, kde 
došlo ke shodě na vybavení úpravny 
vody vhodnou technologií, která zajistí 
dodávku vody tak, aby splňovala všech-
ny předepsané normy. I na tuto sta-
vební akci počítáme s podáním žádosti 
o dotaci.
Na závěr pár slov o obchvatu obce. Nyní 
probíhá soutěž na dodavatele stavby 
a ukončena bude 15. 4. 2020. Pak ješ-
tě bude prostor na případné odvolání 
některé fi rmy, která nebyla v soutěži 
úspěšná. Předpokládaný termín pode-
psání smlouvy o dílo je červen 2020. Po 
podpisu smlouvy se začne se skrývkou 
ornice a archeologickým průzkumem, 
který bude prováděn souběžně s pra-
cemi na obchvatu obce. Tak už snad…
Na závěr popřeji hezké jarní dny, hlav-
ně pevné zdraví nám všem a nastalou 
situaci ať všichni zvládneme.

Jiří Volenec, starosta

SPOZ

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Lancová Jana, Kvasilová Jana, Holec Jan, Buková Božena, 
Valentová Zdeňka, Vrbenská Lydie, Váňa Josef, Malečková 
Zdenka, Šťastná Daniela, Kovařík Pavel, Kicner Miroslav, 
Rathouzová Marie a Pikhartová Miluše.

Je nám velice líto, ale až do odvolání se ruší veškeré kulturní 
a společenské akce pořádané obecním úřadem a místními 
spolky. Všichni jubilanti obdrží gratulaci od SPOZU dodatečně, 
po skončení všech opatření.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Volné pobíhání psů – nešvar, se 
kterým se v naší obci bohužel stále 
setkáváme. Mělo by být samozřej-
mostí, že si každý majitel svého psa 
zajistí tak, aby mu nemohl utíkat. 
Dá se pochopit to, že se náhodou 
někomu stane, že špatně dovře vra-
ta či braňku a pes uteče. Ale nesmí 
to být opakovaně. Někdy si majitel 
řekne, vždyť on je hodný a nic nedě-
lá. Není to pravda. Pes se najednou 
ocitne v cizím prostředí, neorientuje 
se, a nebo je vystresovaný z cizích lidí 
a projíždějících automobilů. Pak už 
je jenom krůček k tomu, aby se mu 
do cesty připletl kdokoliv a neštěs-

tí je na světě. V tomto případě jsou 
nejvíce ohroženy děti. A to přece 
nikdo nechce mít na svědomí. Dal-
ším problémem by mohlo být ven-
čení bez vodítka. „Ať se pejsek pro-
běhne.“ Ale … . Pokud jde někdo 
se cvičeným psem a má ho, jak se 
říká u nohy, tak snad není problém. 
Ten může nastat, pokud si páníček 
stoupne na kraj louky a psovi dá 
volno. Pak už je to jen okamžik, kdy 
se může stát nepříjemnost. Nikdy si 
nemůžeme být jisti tím, že pes, který 
má volnost, nezaútočí třeba na při-
cházející děcko, nebo dospělou oso-
bu. Další věc, kdy může nastat pro-

blém, jsou nebezpečné návnady pro 
psy, které se v poslední době několi-
kráte v naší obci objevily. Pes, který 
není pod kontrolou, má možnost se 
k této věci jednoduše dostat. Pokud 
potřebujete psa nechat proběhnout, 
existují jiné možnosti, než ho nechat 
běhat na volno v obydlených částech 
obce nebo v její blízkosti. V rámci 
bezpečnosti všech, nepouštějte, pro-
sím, své psy na veřejná prostranství. 
U opakovaných případů volného po-
bíhání psů, budou tyto situace řeše-
ny ve spolupráci s městskou policií 
a přestupkovou agendou při Měst-
ském úřadu Kutná Hora.

V loňském roce, po dlouhých peri-
petiích, likvidovala obec krom jiných 
i černou skládku odpadu na platě za 
Jakubem. Odpad zde živelně odklá-
dali jak místní občané, tak občané 
a fi rmy z okolních obcí. Je smutné, 
že se lidé chovají až takto nezodpo-
vědně, když v dnešní době máme 
v každé obci sběrné místo, či dvůr, 
kde je možné legálně odpady odklá-
dat. Asi je to u některých lidí zažitý 
kolorit, protože jinak si to nelze vy-

světlit. Proč jednoduše nevyvézt od-
pad do sběrného dvora, když můžu 
jet i na několik kilometrů vzdálené 
místo a odložit ho tam, kam vůbec 
nepatří. A teď se to netýká jenom 
plata za Jakubem, jsou to i škarpy 
podél silnic, háje a lesy. Všude se válí 
neskutečné množství odpadů, které 
musí někdo jít a pracně a nákladně 
zlikvidovat. Takto to bylo i na platě 
za Jakubem. Obec musela vynalo-
žit nemalé prostředky na likvidaci 

výše jmenované černé skládky, kte-
rá se „kupodivu znovu na tom sa-
mém místě formuje nanovo“. Proto 
obec touto cestou VYDÁVÁ PŘÍS-
NÝ ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ JAKÉ-
HOKOLIV ODPADU MIMO VY-
HRAZENÉ MÍSTO ZA OBECNÍM 
ÚŘADEM.
Lidi, zamysleme se nad svým cho-
váním a nehyzděme si naše okolí 
a chraňme přírodu pro nás i budoucí.

POBÍHÁNÍ PSŮ

ČERNÉ SKLÁDKY

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Obecní úřad Církvice provede ve dnech 11. - 16.5. 2020 sběr nebezpečného odpadu.

Po a St 7:00 – 16:30
Út a Čt 7:00 – 15:00
Pá 7:00 – 12:00
So 8:00 – 11:00 

Žádáme občany, aby ve stanoveném termínu dopravili nebezpečný odpad na vyhrazené místo ve dvoře obec-
ního úřadu. 

Mezi nebezpečný odpad patří: 
použité obaly a zbytky barev a rozpouštědel, autobaterie, veškeré druhy pryže (kromě pneumatik) apod. Dále 
veškerý elektroodpad (kompletní) -  televizory, výpočetní technika, rozhlasové přijímače, lednice, mrazáky, prač-
ky, sušičky, myčky, sporáky, trouby, vysavače, fény, žehličky a podobně.

Mezi nebezpečný odpad nepatří:
všechny druhy plastu včetně igelitu, a veškerý velkoobjemový odpad jako křesla, židle, pohovky, matrace, apod..
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ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY

Tenhle článek se mi nepíše lehko, protože situace, 
v níž se všichni právě nacházíme, dává důvod k obavám. 
Dnes je naše mateřinka ještě v provozu, od zítřka ale 
také zavíráme. Je nám líto, že několik rodin bude muset 
řešit problém s hlídáním dětí, protože do práce chodit 
potřebují či musí. Po zvážení všech pro a proti je ale 
zdraví nejpřednější.
V lednu navštívilo naši mateřinku Divadélko kůzle 

s pohádkou Čarovná květina, v únoru shlédly děti 
úžasné vystoupení klauna Ediho. Na konci února jsme 
uskutečnili karneval v MŠ. Všechny třídy si připravily 
tanečky a říkadla s karnevalovou tématikou a navzá-
jem si je předvedly. Atmosféra byla úžasná, vystoupení 
se moc líbila. Masky si děti vyráběly v rámci činností, 
na karneval si mnohé z nich přinesly kostým z domova. 
Také paní učitelky přispěly k veselé atmosféře vtipnými 
scénkami.
Ve všech třídách jsme začali chystat program na besídky 
ke Dni matek, ale letos to asi neklapne a všechno bude 
jinak. Všechny se moc těšíme na to, až se budeme moci 
vrátit ke své každodenní práci s dětmi.
Zápis do naší mateřinky na příští školní rok je napláno-
ván na čtvrtek 14.5.2020. Doufáme, že v tu dobu bude-
me z nejhoršího venku a naplánované akce bude možné 
realizovat.

Za naši mateřinku přeji nám všem zdravý rozum, ohle-
duplné chování a to, o co by nám mělo jít v první řadě 
= zdraví.

Květa Roušalová
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ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Tříkrálová sbírka
Nový rok jsme zahájili pomocí dru-
hým. V sobotu 11. 1. 2020 proběhla 
tradiční charitativní tříkrálová sbír-
ka. I letos jsme ve spolupráci s Ob-
lastní charitou Kutná Hora zorgani-
zovali tříkrálovou sbírku v naší obci. 
Dvanáct skupin dětí v doprovodu 
rodičů obešlo celou vesnici a vyko-
ledovalo nejen fi nanční příspěvky 
pro potřebné, ale i spoustu sladkostí 
za odměnu. Vybralo se neuvěřitel-
ných 32 648 Kč. Moc děkujeme všem 
občanům za vstřícnost, rodičům za 

obětavost a dětem za ochotu věnovat 
svůj volný čas pro dobré účely. Naše 
děti jsou ochotné pomáhat druhým 
a my jsme na ně velmi hrdí.

Bruslení
Na Valentýna jsme si nadělili krásný 
dárek v podobě výletu na lední sta-
dion. Vyrazili jsme do Čáslavi bruslit. 
Všechny děti byly skvělé. Byly ukáz-
něné a houževnaté. Obdiv si zaslouží 
i všechny paní učitelky za sestavení 
a realizaci pestrého programu a také 
za pomoc bruslařům začátečníkům. 
Poděkování patří také rodičům, kte-
ří obětovali svůj volný čas a pomohli 
nám s dětmi. Moc děkujeme

Projekt Krokus
Naše děti si připomněly oběti holo-
kaustu zasazením žlutých krokusů. 
Irská organizace HETI ve spolupráci 
s Židovským muzeem v Praze nám 
zdarma poskytla cibulky žlutých 
krokusů, které paní učitelky ze školní 
družiny s dětmi na podzim zasadily 
jako připomínku jednoho a půl mi-
lionu židovských dětí a tisíců dalších 
dětí, které zemřely během holokaus-
tu. Nyní nám krokusy vykvetly a my 
si tak můžeme oběti holokaustu při-
pomenout a uctít jejich památku. 
“Dějiny jsou svědky času, světlem 
pravdy, živou pamětí, učitelkou živo-
ta a poslem minulosti.“ Marcus Tu-
llius Cicero.
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Soutěže
I letos se účastníme soutěží, ve kterých mohou naše děti 
uplatnit svůj talent. Zatím proběhla školní kola matema-
tické soutěže „Pythágoriáda“ a výtvarné a literární sou-
těže „Požární ochrana očima dětí.“ Ještě nás čeká „Ma-
tematický Klokan“ a atletické závody „Žehušický pohár“.
Cílem v Pythágoriádě bylo vyřešit patnáct úloh zaměře-
ných především na logickou úvahu. Za úspěšné řešitele se 
podle pravidel pokládá každý, kdo dosáhne deseti bodů 
a více. Tito jedinci nás budou reprezentovat na okresním 
kole v Kutné Hoře. Našimi nejúspěšnějšími řešiteli tedy 

jsou Martin Závůrka se čtrnácti body, Jan Krupa s jede-
nácti body a Petr Malimánek s devíti body. 
Ve výtvarné části soutěže Požární ochrana očima dětí se 
v maldší kategorii na prvních místech umístili Lucie Ku-
čerová, Mikuláš Konrády a Věra Janečková, v té starší pak 
Laura Para, Emílie Jandová a Jakub Doležal. V literární 
části se do okresního kola probojovali Martin Závůrka, 
Amálie Matoušková a Ondřej Uher.
Všem výhercům gratulujeme a držíme jim palce v okres-
ním kole.

Mezinárodní den
20. 2. 2020 jsme si udělali výlet do pěti koutů světa. Škol-
ní parlament přišel s nápadem uspořádat Mezinárodní 
den. Každá třída si sama zvolila stát, který ostatním tří-
dám představila.
U prvňáčků jsme se ocitli v Mexiku. Děti vytvořily vlajku 
a typické atributy Mexika – kaktus a čili papričku. Sezná-
mily ostatní s legendou, která se váže ke státnímu znaku. 
V mexických oděvech pohovořily o zajímavostech této 
země. Připravily také tradiční pokrm z avokáda – gua-
camole.
U druháčků jsme si poslechli pohádku o bohyni Afroditě 
a o kočičkách, které měly na ostrově vyhubit hady. V sou-
časnosti jsou zde kočky přemnožené. Také druháci nás 
seznámili se zajímavostmi z Kypru.
Ve třetí třídě nás čekala francouzská kavárna, pouliční 
mimové a malíři, prezident Makron i prodavač suvenýrů 
“Eifelovek”. Viděli jsme i tanec na píseň francouzské zpě-
vačky Edith Piaf. Všichni byli oblečení do francouzských 
barev a pruhovaných trik, ve kterých nám představili ně-
kolik faktů o Francii. Na závěr jsme ochutnali francouz-
ský sýr na bagetce.
Čtvrťáci nás zavedli do Rakouska. Zazpívali německou 
píseň, zahráli skladbu Wolfganga Amadea Mozarta a za-
tančili tradiční vídeňský valčík. Ochutnali jsme domá-
cí štrúdl. Viděli jsme typické rakouské účesy i oblečení  
a dozvěděli se zajímavé skutečnosti o Rakousku.
Žáci pátého ročníku vytvořili projekty s poutavými in-
formacemi o Egyptu, které nám přečetli. Vytvořili egypt-

skou pyramidu a ovinuli si hlavy šátky. Ukázali nám také 
egyptskou hrobku s mumií.
Děti byly nadšené a my taky. Díky prožitku si naši žáci 
zapamatovali zajímavosti jednotlivých zemí. Tyto dojmy 
a zážitky v dětech zůstanou a poslouží jim mnohem více, 
než kdybychom jim pustili prezentaci o vybraném stá-
tu, kterou by si musely opsat do sešitu a naučit na test. 
Důležitý aspekt je i ten sociální. Děti se potkávají napříč 
třídami, své programy si chválí a povzbuzují se.
Naším cílem je vychovat z našich žáků tvůrčí osobnosti, 
které si budou schopny vyhledat informace a poradit si  
s problémem. Tyto aktivity ke splnění tohoto cíle vý-
znamně přispívají.

Společná setkávání 
všech tříd
Každý měsíc probíhá společné se-
tkání v aule, kde dostanou zástup-
ci každé z tříd slovo. Řešíme vždy 
téma, které souvisí s prevencí soci-
álně patologických jevů. Lednovým 
tématem bylo novoroční předsevze-
tí. Žáci si připravili společná třídní 
předsevzetí do nového roku. Vět-
šina se týkala dodržování pravidel. 
Páťácké se od ostatních ale lišilo. 
Přáli by si, aby se dobře připravili na 

druhý stupeň a zůstali v kontaktu i 
po ukončení docházky do naší ško-
ly. Všem dětem přejeme, aby se jim 
jejich předsevzetí splnila. 
V únoru jsme se zaměřili na závaž-
né téma. Otázka pro jednotlivé třídy 
zněla: Jak se zachováš, když po Tobě 
spolužák bude chtít, abys pro něj 
něco udělal s výhrůžkou, že Ti ublí-
ží, pokud to nesplníš? Co takovému 
spolužákovi hrozí? Jaké budou ná-
sledky jeho jednání?
Děti přicházely s různými strategi-

emi, mezi které patřilo například 
oznámení situace dospělému, nejlep-
šímu kamarádovi, zavolání na Linku 
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bezpečí nebo ohlášení na Policii ČR. 
Důsledky takového jednání byly po-
psány také výstižně.
Na závěr si děti vyzkoušely, že mají 
společné záliby a zájmy. Napříč tří-

dami jsme pak vytvořili hada, který 
vznikl podle toho, co máme společ-
ného. Rozloučili jsme se s přáním, 
abychom dokázali pomoci tomu, 
komu je ubližováno.

V odpolední školní družině vznikl 
“Radílek”, na kterého děti zazname-
naly a výtvarně ztvárnily všechny 
rady, jak se proti vyhrožování bránit.

Projekt Evropských 
strukturálních a investičních 
fondů 
I letos se naše škola zapojila do ev-
ropského projektu a nazvala ho 
„Podpora digitální technologie v ZŠ 
Církvice“. V současnosti projekt pro-
bíhá a všechny šablony jsou čerpány. 

Děti mají možnost pracovat ve výu-
ce s deseti dotykovými zařízeními.  
I nadále je financován Klub desko-
vých her a zábavné logiky spolu s 
Doučováním pro žáky, kteří jsou 
ohroženi školním neúspěchem. Je 
také využívána personální šablona 
Školního asistenta, který  poskytuje 

základní nepedagogickou podporu 
přímo v rodině při spolupráci s ro-
diči. Zprostředkovává komunikaci  
s rodinou a školou a poskytuje pří-
mou nepedagogickou podporu 
žákům i pedagogovi při administ-
rativní a organizační činnosti ve vy-
učování i mimo vyučování.

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Na závěr mi dovolte pozvat všech-
ny rodiče s dětmi na zápis do naší 
školy, který se bude konat v pátek 
3. 4. 2020. Již nyní můžete využít 
rezervační systém zápisu na našich 
webových stránkách. O organiza-
ci zápisu Vás budeme prostřednic-
tvím webových stránek informovat. 
V případě přetrvávajícího uzavření 
škol bychom veškerou organiza-
ci zápisu vykonali elektronicky na 
základě vyplněných dotazníků na 
webu. Setkání s Vámi a Vašimi dět-
mi bychom uskutečnili, až to bude 
možné. 

V těchto chvílích přejeme všem 
hodně sil, snahy o soudržnost a 
pochopení a hlavně zdraví. Ať to 

všichni ve zdraví fyzickém i psy-
chickém zvládneme!

Mgr. Ludmila Hrušková

Školní parlament 
Školní parlament se pravidelně 
schází ve škole a svými názory  
a připomínkami se podílí na rozvoji 
školy a jejího prostředí. Děti z par-
lamentu se věnují nápadům a při-
pomínkám ostatních spolužáků ze 
tříd, řešení problémů, které ve škole 
vnímáme a plánování zajímavých 
akcí.
Pro správnou atmosféru a pozitivní 
klima ve škole jsou důležité názory 
a nápady spolužáků ze všech tříd. 
Proto se našeho parlamentu účastní 
i ti nejmenší a mohu jen potvrdit, že 
to přináší vynikající výsledky. Děti 
jsou k sobě více ohleduplné a vní-
mavé. Navzájem si pomáhají a spo-
lupracují. 
Obzvlášť musím vyzdvihnout sna-
hu parlamenťáků o dodržování čis-

toty a pořádku na toaletách. Děti ze 
školního parlamentu namalovaly 
pravidla a pravidelně hlídají, zda 
je jejich spolužáci dodržují. Nád-
herná pravidla zdobí dveře i na uči-
telských toaletách, protože správná  
a účinná pravidla platí pro všechny 
bez výjimky. 
Mladí parlamenťáci přistupují  
i k další práci velmi zodpovědně  
a v tomto školním roce již vymysle-
li a uspořádali plno akcí. Velmi mě 
zaujal i komentář jednoho z parla-
menťáků, že za všechny ty roky, co 
školní parlament navštěvuje, mu 
přijde tento rok nejvíce produktiv-
ní. Je to velmi pěkné, když děti do-
káží svou vlastní práci takto pozi-
tivně zhodnotit. 
Jako nejvíce vydařenou akci vníma-
jí Mezinárodní den, kdy každá třída 

prezentovala jiný stát. A já mohu 
za učitelský sbor jedině souhlasit  
a také potvrdit, že všem parlamen-
ťákům za jejich vynaloženou práci  
a volný čas, který parlamentu vě-
nují, patří velký dík. Nesmím však 
opomenout, že bez spolupráce 
ostatních dětí by práce parlamentu 
nebyla takovou, jakou ji tento rok 
známe. Schránka parlamentu se 
nám totiž plní nejrůznějšími nápa-
dy a připomínkami, které na pra-
videlných setkáních řešíme a vy se  
s nimi a jejich vyhodnocením mů-
žete setkat na webových stránkách 
školy v rubrice školního parlamen-
tu. 

Mgr. Šárka Viktorová
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Kolegiální podpora
Kolegiální podpora je projekt, který 
se zaměřuje na učitele základních  
i mateřských škol. Jejím cílem je spo-
lečná cesta k individuálnímu osob-
nímu i profesnímu rozvoji pedago-
gů, který posléze přispěje ke zvýšení 
kvality vzdělávání na základních ško-
lách. Pedagogové tak mají možnost 
učit se a inspirovat se od sebe na-
vzájem, a to praktickou formou pro-
střednictvím náslechů, otevřených 
hodin, hospitací, intervizí, párovou 
výukou, společnými dílnami, natáče-
ní a rozboru videí a podobně. Kromě 
individuální podpory, která může 
probíhat i na dálku (přes skype, te-

lefon apod.), mají učitelé možnost 
zúčastnit se také společných setká-
vání v rámci Dnů vzájemné podpory 
(praktické dílny s různými lektory) 
a Otevřené školy (otevřených hodin 
s následným rozborem). Primárním 
vyučovacím předmětem, na který 
je kolegiální podpora zaměřena, je 
matematika vyučována Hejného me-
todou. Proto je celý projekt pod zá-
štitou H-mat, o.p.s. Podpora se však 
pedagogům dostává i v ostatních 
předmětech. Zúčastnění absolvují 50 
hodin vzdělávání, které zaznamená-
vají do svého portfolia, alias deníku 
svých učitelských aktivit a příprav 
na vyučování. Projekt běží od roku 

2017, já jsem do něj zapojena od led-
na roku 2020. Spolu s dalšími zainte-
resovanými učiteli mám tak možnost 
rozvíjet se v tom, co mě zajímá. Nové 
poznatky a dovednosti mohu zúročit 
ihned ve své výuce, a to díky konzul-
tacím a pohledům zvenčí od zkuše-
nějších kolegů, kteří jsou připraveni 
kdykoliv pomoct. Zapojením do 
projektu získává škola šanci dostávat 
metodickou podporu jak v Hejné-
ho metodě, tak i v metodice sdílení  
a kolegiální podpory.

Mgr. Denisa Kubová

Příměstský tábor 
Veselé vědy
Již druhým rokem funguje na naší zá-
kladní škole kroužek Veselé vědy pro 
všechny nadšené badatele. A stejně 
jako vloni, i letos se koná v létě pří-
městský tábor pro děti předškolního 
až mladšího školního věku. Tábor je 
určen pro všechny malé vědce, kteří 
rádi experimentují, bádají a objevují.
Jak takový tábor vypadá? Ráno při-
jdeš v 8:00 a odcházíš odpoledne v 

16:00. V ceně 1950 Kč je zajištěna 
svačina, teplý oběd a pitný režim. 
Celý den zkoumáme, bádáme, dě-
láme vědecké pokusy nebo hrajeme 
hry jak uvnitř, tak venku. Během 
týdne nás bude čekat i jeden celo-
denní výlet. Všechny pokusy jsou 
bezpečné. Používáme pouze bezpeč-
né materiály, pracujeme s ochranný-
mi pomůckami!
Chceš-li se k nám přidat, stačí poslat 
přihlášku na https://www.veselave-

da.cz/tabory/primestske/. Pro více 
informací, fotografie a videa na-
vštivte stránky ZŠ Církvice www.zs-
cirkvice.cz, www.veselaveda.cz nebo 
napište na email anna.karolina.smut-
na@zscirkvice.cz. Budeme se těšit na 
nové tváře!

Za tým Veselé vědy Církvice 
Anna Karolína Smutná

Kroužek vaření
Od tohoto školního roku začal na 
naší škole nový zájmový kroužek - 
vaření. Na kroužku se sešla skvělá a 
velmi šikovná parta mladých kuch-
tíků. Děti mezi sebou velmi dobře 
spolupracují a navzájem si pomáhají 
při práci ve skupinkách. Připravují 
jednoduché pokrmy české i meziná-
rodní kuchyně. Získávají zde všech-
ny potřebné praktické dovednosti, 
učí se základům zpracování potra-
vin, skladbě jídelníčku, správnému 
stolování, zacházení s kuchyňskými 
pomůckami, mytí, utírání a uklí-
zení nádobí. Pro zpestření hrajeme 
hry na poznávání surovin. Tento 
kroužek podporuje u dětí spoluprá-
ci, kreativitu, fantazii a snad i chuť 
pomáhat rodičům doma při vaření.
Na kroužku vládne příjemná atmo-

sféra, při vaření si vyprávíme zá-
žitky a pomáháme jeden druhému.  
A aby nám nechybělo nic z toho, co 
má každý správný kuchtík, tak nás 
náš Kryštof Batelka na Vánoce ob-
daroval a všem nadělil zástěrky na 
vaření. Velmi děkujeme, zástěrky se 
nám moc líbí a pravidelně se v nich 
scházíme. 
Na závěr bych ještě chtěla zmínit, 
jak je krásné pozorovat, když se 
veškerá vynaložená práce vrací od 
žáků zpět. Dětem se totiž snažím 
maximálně vyhovět a plnit jejich 
přání a děti mi vše vrací svou ocho-
tou, chutí a zájmem.Tajná příprava 
celé mé narozeninové oslavy byla 
pro mě neskutečným překvapením, 
radostí a plná dojetí. Na oslavě ne-
chyběla ani má oblíbená hudba, 
dárečky a narozeninový dort. Byl 

to pro mě překrásný zážitek a všem 
dětem a rodičům, kteří se na této 
přípravě podíleli ještě jednou velmi 
děkuji.

Martina Křenková
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Maškarní průvod
Období masopustu je čas od Tří králů 
do začátku postní doby – 40 dní před 
Božím hodem velikonočním. A proto 
si lidé před půstem dopřávali do sytos-
ti bujarého veselí, zpěvu, tance a po-
chopitelně jídla a pití. V dnešní době 
je masopust většinou připomínán 
například konáním plesů, karnevalů 
nebo maškarního průvodu. Maškary 
měly pro naše předky mnohem hlubší 
smysl, hlavně hospodářský. Jejich ta-
nec s medvědem anebo kobylou měl 
přinést bohatou úrodu, prosperitu 
dobytka a plodnost. Masopustní kole-
dování mělo význam i pro chudý lid, 
zvláště když se značně ztenčily skrom-
né zásoby, avšak tento svátek si oblíbi-
ly všechny vrstvy (od nejchudších až 
po panovníky). Mezi tradiční maso-
pustní postavy patřili rasové, strakatý, 

turci, kominíci, kobyly, medvěd, ale 
i židi či osoba slaměného. Na závěr 
obchůzky docházelo k obřadu pora-
žení kobyly čí zastřelení medvěda s 

následným veselým tancem masek 
a přihlížejících, ale pozor - jen do půl-
noci, kdy ponocný zatroubil na roh. 
Často se ještě pochovala basa, která se 

SDH CÍRKVICE 
Hory
Sobota 29. února byl den, kdy parta příznivců hasičů 
vyrazila do Krkonoš na zimní výlet. Opět jsme měli 
štěstí, protože přes noc na horách napadlo až 20 cm 
nového prašanu. Takže nám Rokytnice nad Jizerou po-
skytla ideální podmínky jak na běžky, tak sjezdovky. 
A co teprve ta krásná zasněžená „panoramata“. Sjez-
daři si užili jízdu na různých sjezdových tratích Lysé 
hory, jejíž vrchol je ve výšce 1 344 metrů nad mořem.  
Běžkaři se vydali na Krkonošskou magistrálu a užili si 
perfektně upravené tratě. Část pěšáků se vyvezla se-
dačkovou lanovkou na Lysou horu a vydala se dobývat 
Dvoračky. Cesta po hřebenech byla opravdu lahůdkou. 
V některých úsecích bylo nafoukáno i 170 cm sněhu. 
Tak to už se nedalo ani po čtyřech a muselo se im-
provizovat. Ale Dvoračky byly nakonec dobyty. Výlet 
se vydařil, což z velké míry záviselo na svědomité pří-

pravě Petra Málka. Děkujeme a těšíme se zase někdy 
příště.
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TJ  CÍRKVICE 
Míčové hry – mladí 
volejbalisté
I když aktuálně ve dnech, kdy sepisu-
jeme svoje články, je naše republika 
v Nouzovém režimu a možná dokon-
ce vstoupí v nejbližších hodinách do 
karantény, tak mi dovolte malé zimní 
shrnutí toho, co se dělo u našich mi-
nivolejbalových dětiček. Bohužel je ak-
tuálně naše sokolovna uzavřena a děti 
se na své tréninky scházet nemůžou, 
ale pokud nás vir opustí a přestanou 

platit všechna omezení, určitě děti zase 
budou pokračovat ve svém trénování, 
které je většinou opravdu baví a tré-
ninky si užívají. Sami se snaží na sobě 
pracovat, aby jim to šlo lépe. Volejbal 
není jednoduchý sport, který půjde 
ihned po jednom tréninku a trochu 
píle se mu musí dát. A za to naše děti 
musím pochválit.
V prosinci, před Vánoci, jsme se zú-
častnili druhého kola krajského pře-
boru. Ve žlutém minivolejbalu jsme si 

přivezli 5. a 8. místo a potom se nám 
začátečníci seřadili na 14., 15. a 16. 
místě. Pořád je vidět, že potřebuje-
me trénovat, ale roztomilost žluťáčků 
neúspěchy stírá a po zápase jsou i 
jimi často zapomenuty. U červených 
(3.-4. třída) jsme byli trochu úspěšnější 
a přivezli jsme 3., 8. a 9. místo a titul 
nejlepší hráčky červeného minivolej-
balu. Hra už vypadala velice slušně 

na nosítkách vynesla ven a pohřbila na 
znamení, že si na ni nikdo v následují-
cích týdnech půstu nezahraje. 
V naší obci jsme si tuto prastarou tra-
dici připomněli opět po čtyřech letech 
15. února, kdy dobrovolní hasiči uspo-
řádali maškarní průvod. Za hudební-
ho doprovodu kapely Jánošík se vydaly 
masky na obchůzku obcí. Nechybělo 
žertování na adresu obyvatel domů, 
zpěv a jásot. Hospodyňky měly pro 
maškary připraveno občerstvení, kte-

ré přišlo při dlouhé cestě vhod. Celý 
průvod vedl laufr, neboli práskač. Dále 
byli k vidění mládenci s nevěstami, 
židi, cikáni, medvěd se svým bílým 
potomkem a medvědářem, šašci, čert, 
zdravotní služba, fotografové, prec-
likář, Turek, jeptišky a myslivec. Nad 
pořádkem a spravedlností dohlížela 
parta četníků a soudci v místní šatla-
vě. Na závěr byla na církvické návsi na 
medvěda uvalena obžaloba za činění 
nepořádku v obci a za neposlušnost. 

Odsouzen byl k trestu smrti zastřele-
ním. Po vykonání aktu myslivcem byl 
však truchlícími maskami oživen. Pak 
už následoval jen závěrečný tanec ma-
sek. 
Protože příprava takovéto akce je ne-
smírně náročná, jak fi nančně, tak i or-
ganizačně, není v silách ji dělat každý 
rok. Tak zase za čtyři roky tuto veselou 
tradici doufejme připomeneme.

Plán akcí na rok 2020 
SDH Jakub
Jako již čtyři roky předešlé tak i letos 
proběhne úklid v okolí přístupových 
komunikací od Chotusic a Nových 
Dvorů. Další v pořadí budou násle-
dovat Máje, průvod obcí za dopro-
vodu hudebníků a večerní Májová 
veselice, která proběhne 2. května 
a podle počasí buďto v Kulturním 
domě v Církvici nebo před Hasič-
skou zbrojnicí v Jakubě.

Na 6. června připravujeme Dětský 
den, již poněkolikáté formou „po-
hádkového lesa” v okolí Ovčárecké-
ho rybníka a doprovodu pohádko-
vých bytostí. 
Další jsou oslavy 140 let od založení 
sboru dobrovolných hasičů v Jakubě, 
které plánujeme 19. září. Na tuto 
akci připravujeme bohatý program, 
jak ukázku profesionálních hasičů 
v akci, tak i ukázka techniky, vyproš-
tění osob z havar. vozidla a podobně. 

Celou akci bude provázet živá hudba 
v podání kapel Jánošík a Težký Váhy. 
Pomoc obci a ostatním spolkům 
beru jako samozřejmost, takže o té 
zas někdy jindy.
Veškeré plánované akce proběhnou, 
pokud bude zrušeno krizové naříze-
ní vlády.

S pozdravem Milan Sova
starosta SDH Jakub
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a zodpovědně. Musíme děti opravdu 
pochválit. A v modrém minivolejbalu 
naše děti vybojovaly skvělé 5. místo. 
Také velice slušný výkon.
Na konci ledna se tradičně koná festival 
minivolejbalu v Neratovicích. Oproti 
krajským kolům se účastnici můžou 
zapojit ve všech 5ti kategorií minivo-
lejbalu. V sobotu začínají starší děti.  
V červeném se nás držela smůla při 
losu a krutý pavoukový systém nám u 
toho nepomohl. V předpavouku jsme 
smolně narazili na sebe navzájem. Ví-
těz šel bojovat do pavouka – nejlepších 
16 týmů a prohraný bohužel už jenom 
o 17. až 24. místo. Další úskalí losu 
bylo, že vítěz nejen, že vyřadil naše 
druhé družstvo, ale nastoupil proti Ko-
línskému A, které tentokrát hrálo svoji 
soutěž start x cíl a nemělo konkurenci. 
Takže bohužel na nás zbyl boj pouze  
o 9. až o 16. místo. Nakonec jsme při-
vezli 10. a 19. místo z celkových 51 
družstev z celého Středočeského kraje.
V neděli tradičně pokračuje turnaj ka-
tegorií žlutou a oranžovou. Pořadatel 
bohužel tuto část již opakovaně zkra-

cuje a bojuje se pouze o první osmičku. 
Všichni kdo vypadnou dříve si zahrají 
pouze zápasy ve skupině a jeden další 
zápas a můžou jet domů. Takže větši-
nu dětí z haly čekaly za den 4 zápasy 
po 5ti minutách. Vzhledem k tomu, že 
děti vstávaly po 5. hodině a absolvova-
ly dalekou cestu, mi to přijde trochu 
málo. To se ale netýkalo našich žlutých 
ani oranžových. Bohužel jsme muse-
li trochu přesouvat děti, když jedno  
z děcek bohužel nedorazilo.  Oranžo-
vé družstvo překvapilo sérií výher, kde 
je zastavily až ve čtvrtfinále Kolíňáci 
(celkový vítěz turnaje) a bojovalo po-
řád o krásné 5. až 8. místo. Oranžové 
družstvo dosáhlo na skvělé 7. místo, 
které po změně sestavy nikdo nečekal. 
Turnaje se zúčastnilo 45 oranžových 
družstev z celého Středočeského kraje. 
Super výsledek, gratulace. Obdobná 
gratulace patří žlutému A, protože po 
vítězství ve skupině prohrály děti také 
až ve čtvrtfinále a také bojovaly o 5.až 
8. místo a shodně si vezly z Neratovic 
7. místo, tentokrát z 48 družstev z celé-
ho kraje. Skvělé, opravdu dobrá práce 

a mimochodem dvě jasná postupová 
místa na republiku. Loni byl postup 
pro první desítku, tak by těch postupů 
mohlo být více. Jestli se tedy nakonec 
republikové turnaje vůbec uskuteční, 
vzhledem k současné zdravotní situaci 
v naší republice.
Aktuálně máme informace, že  
3. kolo krajského přeboru je zrušeno 
a finále, které se má uskutečnit až 8. 5. 
2020 bude v jednání.

Všechny informace, reporty z turna-
jů i foto z turnajů naleznete na našich 
stránkách www.tjcirkvice.cz

Stolní tenis STC 2013 
Církvice – žáci - Sezóna 2019/2020 
Ve svém hodnocení turnajů se ještě musím vrátit na ko-
nec minulého roku, kdy jsme uspořádali pro naše děti  
a pozvané děti Vánoční turnaj. Turnaje se zúčastnilo  
12 dětí, 5  dětí domácího oddílu a 7 dětí ze Sokola Čáslav. 
Na turnaji se hrála dvouhra a čtyřhra. Domácí obsadili 
ve dvouhře 4., 5., 7. a 12. místo. Ve čtyřhře obsadily naše 
dvojice 2., 5. a 6. místo. Touto cestou bych chtěl poděko-
vat obecnímu úřadu za finanční podporu, díky které se 
mohl tento turnaj upořádat.
V novém roce jsme začali velmi brzy a pěkně zostra, 
hned 5. ledna jsme upořádali regionální přebory jednot-
livců staršího žactva. Tohoto přeboru se zúčastnilo také 
12 dětí z 5-ti oddílů. Po dlouhé době jsme mohli uspo-
řádat přebory skoro v plném rozsahu včetně dvouhry žá-
kyň. Výsledky církvických dětí jsou následující - dvouhra 
žáků - 3. místo Uhrová, 8. místo Uher a 9. - 10. místo 
Malimánek P., dvouhra starších žákyň – 1. místo Uhrová, 
čtyřhra – 3. místo Uhrová, Kurtej (Sokol Malín) 
a 5. - 6. místo Malimánek P., Uher, smíšená čtyřhra –  
1. místo Uhrová, Líska (Sokol Čáslav).
Poté jsme se zúčastnili Oblastních přeborů mladšího žac-
tva v Kolíně, kterých se zúčastnilo 21 žáků z 11 oddílů 
celého Středočeského kraje. Tyto přebory ovládli hráči 
STC Slaný, kteří jsou nejlepší v kraji, jak v mladších tak 
starších žácích. Naši se umístili na krásném 7. a 9. místě.
První únorový víkend pokračoval Regionální pohár žáků 
turnajem v malínské sokolovně. Účastnilo se ho 29 žáků 

z 8 oddílů kutnohorského a kolínského okresu. Církvici 
reprezentovala pouze jedna dvojice s následujícím umís-
těním Malimánek M. 10. - 11. místo a Uhrová 12. - 13. 
místo. V družstvech se nám podařilo udržet 3. místo jak 
ve starších, tak i mladších žácích.
Poté jsme se účastnili Středočeské open tour v Nerato-
vicích. Na tomto turnaji se prezentovalo 130 dětí. Po 
dlouhé době jsme byli zastoupeni 3 žáky. M. Malimánkek 
vybojoval ve své divizi druhé místo, tzn. postup do vyšší 
divize na příštím turnaji, celkově z toho bylo 98. místo.  
O. Uher ve své divizi obsadil 12. místo a celkově 94. místo. 
T. Uhrová obsadila bohužel poslední místo ve své divizi 
a celkově to bylo 64. místo.
Poslední turnaj Regionálního poháru se uskutečnil v Uh-
lířských Janovicích, zúčastnilo se ho 34 žáků z 9 oddí-
lů a byl poměrně úspěšný. M. Malimánek obsadil 5. - 8. 
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A  Mužstvo
Dvě sezóny ve kterých naše A mužstvo získávalo zkuše-
nosti s okresním přeborem a vždy skončili v dolní polo-
vině tabulky, jsme našim fanouškům mnoho fotbalové ra-
dosti neudělali. Proto jsme se snažili o doplnění mužstva 
o nějaké nové hráče. Bohužel to není tak snadné a před 
novou sezónou se přestupy opět nepovedly dotáhnout 
z různých důvodů do konce. Po odehraném podzimu 
a jedenáctém místě v tabulce náš nový výbor skvěle za-
pracoval a za pomoci stávajících hráčů doplnil mužstvo 
o pět posil. Na jarní část soutěže jsme začali trénovat zkraje 
ledna. Po týdnu trénovaní na domácím hřišti jsme odjeli 
nabírat fyzickou kondici do Českého Dubu v počtu 16 lidí 
včetně realizačního týmu. V areálu, kam už jezdíme něko-
likátou sezónu, jsme našli opět super podmínky od umělé 
trávy, wellness, ubytování, až po jídlo a personál, který se o 
nás staral. Po návratu domů jsme trénovali dvakrát týdně 
a sehráli vítězné přípravné utkání  v Horních Bučicích,ve 
kterém jsme začali hledat základní sestavu pro jarní část. 
Moc nás mrzí, že už se další přípravný zápas nepovedlo 
odehrát kvůli epidemii. Teď jen musíme čekat a doufat, že 
se problém s nemocí brzy vyřeší a my budeme všichni zase 
normálně fungovat. 

Mladší přípravka 
a starší žáci 
Zimní příprava začala u obou mužstev od února pravidelný-
mi tréninky v úterý a ve čtvrtek na umělém trávníku. Zima 
byla mírná, na trénování venku byli ideální podmínky. Pří-
pravka sehrála pár přátelských utkání s mužstvem z Nových 
Dvorů. Děti se schází na tréninky v dobrém počtu.
V sobotu 29. února se konal ples sportovců, tradiční spor-
tovní karneval. Hrála kapela 4G a sešel se plný sál nápadi-
tých masek. Letošní karneval byl opravdu povedený. Hrálo 
se až do ranních hodin a všichni se bavili. 
O zábavu a napětí se postaraly dvě masky, které nebyly 
k poznání. Jedna se po půlnoci odmaskovala, ale záhadou 
zůstala maskovaná Bílá paní. Všichni jsme přemýšleli, 
kdo se pod tajuplným kostýmem a neprůhlednou maskou 

skrývá. Bílá paní nemluvila, masku za žádných okolností 
neodhalila a před půlnocí zmizela. I když už je nyní ta-
jemství prozrazeno, děkujeme všem maskám za zpestření 
celého plesu a Bílé paní za to, že se postarala o záhadnou 
a tajuplnou atmosféru. 
V neděli 1. března se děti vyřádily na karnevalu dětském. 
Odpolednem je provázeli veselí klauni, kteří také obstarali 
program pro děti. Losovala se bohatá tombola a každé dítě 
odešlo s cenou, se sladkostmi a náručí balónků. Děkujeme 
za hojnou účast, za pomoc s organizací, s přípravou a sa-
mozřejmě všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili.
Začátek soutěží A mužstva byl plánován na 21. března, 
starších žáků na poslední týden v březnu a mladší příprav-
ky na polovinu dubna.
Jak všichni víme, start soutěže byl zatím přerušen na ne-
určito.
FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vě-
domí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své 
členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS 
a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této 
věci přerušeny.
Přejeme si, aby tato nouzová situace byla co nejkratší, aby-
chom se mohli vrátit na hřiště a přivítat naše věrné fanouš-
ky.
Přejeme všem lidem klidné dny a těšíme se na Vás

SK Církvice

místo, T. Uhrová a O. Uher společně  
9. - 16. místo, P. Malimánek obsadil 
19. místo. Celkové výsledky po 4 tur-
najích jsou následující: Malimánek 
M. skončil 13., T. Uhrová byla 15., 
O. Uher 17. a P. Malimánek 29. z cel-
kových 50-ti hodnocených žáků. V 
družstvech jsme skončili ve starších i 
mladších žácích na třetím místě, před 
námi skončili pouze žáci lídra regio-
nálních žebříčků, a to SKC Zruč n. S. 

a Sokola Čáslav, za námi skončily od-
díly z Kutné Hory, Uhlířských Janovic 
i Zbraslavic.
Žákovské družstvo, které nastupuje v 
Regionálním přeboru III. třídy, se při-
blížilo svému cíli a drží 9. pozici mezi 
11-ti družstvy a myslím si, že už tam 
i zůstaneme. Prozatímní bilance je 4 
vítězství a 13 porážek. 
Do konce sezóny nás ještě čekají Re-
gionální přebory mladšího žactva, 

které opět budou v naší sokolovně. 
Ještě jeden turnaj Středočeské open 
tour, a ten bude ve Vlašimi. A po-
slední tři mistrovská utkání s celky 
Zruče, Kácova a Zbraslavic. 

Pinku zdar!
Petr Uher
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