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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

dovolte mi, abych Vás seznámil se 
situací a postojem naší obce, kte-
rá se týká ubytování a humanitár-
ní pomoci uprchlíkům, maminek 
s dětmi z Ukrajiny. 
Hned v úvodu vám chci říct, že tak 
jako vy všichni, tak i já a celý ko-
lektiv úřadu vpád ruských vojsk 
na Ukrajinu odsuzujeme a je nám 
velice líto, že v dnešní době se vů-
bec něco takového může stát.
Každý den chodí z krajského úřa-
du, ministerstva vnitra či krizo-
vého štábu v Kutné Hoře pokyny 
všem starostům obcí, jak mají po-
stupovat a jakým způsobem řešit 
nastalé situace. Není to tak, že si 
každý starosta nebo obec jede po-
dle svých představ, ale vše je ří-
zeno centrálně a je to podle mě 
i ostatních starostů naprosto 
správný postup. Byli jsme požádá-
ni o humanitární sbírku pro ma-
minky s dětmi z Ukrajiny a také 

jsme ji hned uskutečnili, za což 
chci poděkovat všem občanům 
obce, kteří se do této sbírky zapo-
jili a církvickým hasičům za od-
voz sbírky do Kutné Hory.
Situace je nyní taková, že nápor na 
centra pomoci je o trochu mírněj-
ší, ale kapacita lůžek bude brzy vy-
čerpaná. Ubytování uprchlíků je 
v kompetenci krizového řízení 
Hasičského záchranného sboru 
Kutná Hora. Zde bych chtěl zdů-
raznit, že obec Církvice je zapsá-
na v tomto systému pro případ-
né krizové ubytování. Je opravdu 
dost možné, že i do naší obce bu-
dou maminky s dětmi umístěny 
a budeme se muset o ně postarat. 
Obec má vytipované dva objekty 
pro krizové ubytování. 
Tím přecházím k druhé části a tou 
je pomoc od vás občanů. Obra-
cím se na vás, pokud máte nějaké 
lůžkoviny, spacáky, matrace nebo 

karimatky, hygienické prostředky 
a budete tyto věci moci věnovat, 
připravte si je a počkejte na vy-
hlášení sbírky. Nenoste nám je 
na obecní úřad, ale ponechte si je 
zatím doma a na obecní úřad na-
hlaste, co budete moci poskyt-
nout, abychom měli přehled. Ob-
cím, které jsou v systému pro 
krizové ubytování bylo doporu-
čeno, aby si sbírku připravily pro 
vlastní potřebu a neodváděly ji do 
sběrných center. Prosíme, jestli by 
se našli dobrovolníci, kteří by nám 
mohli pomoci s dohledem nad 
ubytovanými uprchlíky, aby nás 
kontaktovali.
Vážení spoluobčané, situace je 
opravdu velmi složitá a každým 
dnem se mění. O změnách, které 
se budou dotýkat přímo naší obce, 
vás budeme včas informovat. Vě-
řím, že se podaří válku na Ukraji-
ně co nejdříve zastavit a do té doby 
je na nás všech, abychom mamin-
kám s dětmi pomáhali ze všech sil 
a dle našich možností.

Práce na obchvatu obce Církvi-
ce jsou po krátké zimní přestáv-

Děkujeme všem, 
kteří přispěli do sbírky 
pro maminky s dětmi 
z Ukrajiny.
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ODPADY. ODPADY? ODPADY!

ce opět v plném proudu. Práce se 
rozběhly na všech úsecích stavby. 
Za zmínku stojí výstavba mostů, 
které jsou na trase celkem tři. Prv-
ní je přemostění železniční tratě 
a samotného obchvatu ve směru 

Kutná Hora - Karlov. Druhý most 
(nejmenší) je u rybníka Utopenec 
nad Křenovkou, která je přítokem 
do tohoto rybníka.  Třetí budova-
ný most je u mlýna Vrabcov přes 
říčku Klejnárku. Všechny tři tyto 

stavby budou dokončeny v září le-
tošního roku a obchvat je dle pří-
slibu ŘSD plánován otevřít v první 
polovině prosince taktéž letošního 
roku.

Jiří Volenec, starosta

Děkuji dětem ze základní školy, které v rámci akce „UKLIĎME ČESKO“ 
obešly obec a posbíraly odpadky.

Starosta obce Jiří Volenec

Odpady provázejí lidstvo od ne-
paměti. Každé období naší his-
torie se vypořádávalo s tímto 
problémem svým specifickým 
způsobem. V pravěku byl odpad 
tvořen  přírodními látkami, které 
se snadno rozložily, či byly dále 
použity (kůže, kosti, kly...). Ve 
starověku již byla situace složitěj-
ší. Ve starém Římě měli již funkč-
ní kanalizaci a odpad odváželi 
otroci do vyhloubených jam za 
město. Ve středověku se situace 
opět změnila – odpadu přibývalo 
a objevovaly se první chemikálie. 
Docházelo k hromadění odpa-
dů ve městech, což lákalo hmyz 
a hlodavce. Nejrůznější nemoci, 
jako mor, či cholera, na sebe nene-
chaly dlouho čekat. Spousta měst 
proto začala s odpadky pracovat 

a odstraňovat je z jejich center. V 
období průmyslové revoluce již 
dochází k nutnosti ukládání od-
padu do nádob a  v některých ob-
lastech Francie byly instalovány 
speciální nádoby na komunální 
odpad, střepy, keramiku, skořáp-
ky atd... Vznikají první spalovny 
odpadu – např. v Londýně 1870. 
21. století je charakteristické 
ohromným rozvojem technologií, 
spotřebou materiálů a s tím spja-
tý další nárůst odpadů. Vzhledem 
k tomu, že zdroje surovin nejsou 
nevyčerpatelné, je věnováno vel-
ké úsilí na jejich recyklaci. Jen 
pro představu – v roce 2020 bylo 
v České republice vyprodukováno 
38.5 mil. tun všech odpadů. 90% 
bylo využito (86% materiálově 
a 4% energeticky). Přesto skonči-

lo 10%, což jsou skoro 4 mil. tun, 
na skládkách.
A co naše obec a odpady?
Čtrnáctidenní svoz popelnic 
komunálního odpadu a biood-
padu (zájemci si mohli/mohou 
popelnici na bio vyzvednout 
na obecním úřadě, svoz bio 
– jaro-podzim).
Kontejnery na tříděný odpad 
(plasty, papír, kartonové obaly, 
sklo, rostlinný olej).
Sběrný dvůr – suť, tráva a listí, 
směs – nábytek, dřevo, koberce 
a železo.
Ročně (na jaře) sběr elektrood-
padu (staré elektrospotřebiče) 
a nebezpečného odpadu (zbyt-
ky barev, ředidel, hnojiv a jiných 
chemikálií).
Naše obec vynakládá nemalé pro-

SVOZ BIO ODPADU A TŘÍDĚNÝ ODPAD

Od 1. června 2021 provádí v naší obci společnost AVE CZ svoz BIO odpadu pro zájemce, kteří si na OÚ 
vyzvedli příslušnou nádobu.

Vývoz v letošním roce začíná 14.4.2022 a dále každý lichý čtvrtek a potrvá do 24.11.2022. 
Kdo by měl ještě zájem o tento svoz, musí si na OÚ vyzvednou příslušnou označenou nádobu. Dále je 
možné BIO odpad, velkoobjemový odpad, kovy a suť odkládat do kontejnerů za obecním úřadem v so-
botu od 8:00 do 11:00 hodin. Pro upřesnění ještě uvádíme, co je možné do této „popelnice na Biood-
pad“ odkládat: zbytky ovoce a zeleniny, listy a nať, rostlinný kuchyňský odpad, zbytky pečiva a obilovin, 
travní hmota, plevel a listí, jemné nebo nadrcené větve, hobliny a piliny, skořápky z vajec, čajové sáčky 
a kávový logr. Naopak do této nádoby nepatří: veškerý komunální odpad, živočišné zbytky (maso, kůže, 
kosti), zvířecí exkrementy, papír, sklo, plasty, textil, kovy a nebezpečné odpady. 

Co se týká tříděného odpadu, je třeba zmínit, že obec prostory pro jeho odkládání monitoruje kame-
rovým systémem, který už odhalil nejednoho hříšníka. Tak snad se nám podaří alespoň trochu vylepšit 
pořádek v okolí barevných kontejnerů. 

POZOR: soukromí podnikatelé a fi rmy si řeší veškeré odpadové hospodářství individuálně přímo se svo-
zovou fi rmou. Je nepřípustné, aby odpad z výdělečné činnosti byl vyvážen do obecních kontejnerů.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Obecní úřad Církvice provede ve dnech 16. – 21.5.2022 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 obecního 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 přijíma-
če, lednice, mrazáky, pračky, 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.

SDH Církvice provede v něděli 10. dubna v dopoledních hodinách sběr železného šrotu 
v Církvici. Žádáme občany, aby šrot připravili před své domy. 

středky v souvislosti s odpady. 
V roce 2019 to bylo 1 260 000 Kč 
(zaokrouhleno), 2020 – 1 558 000 
Kč a v roce 2021 – 1 663 000 Kč. 
Výběr od občanů (poplatky za 
popelnice) a vratka z EKO KOMu 
zdaleka nepokryje tyto výdaje. 
Např. za rok 2021 doplácela obec 
na svoz odpadů 805 000 Kč. Přes-
to se zastupitelstvo usneslo ne-
zvyšovat pro letošní rok poplat-
ky za svoz popelnic. V současné 
složité energetické a ekonomické 
situaci lze totiž těžko prediko-
vat, jak se situace v oblasti odpa-

dů bude vyvíjet. Tím spíše, že se 
chystá novela legislativy odpadů 
a nový systém jejich nakládání. 
Nicméně se domnívám, že svou 
„troškou do mlýna“ můžeme 
přispět všichni. A to důsledným 
dodržováním pravidel třídění 
odpadů, omezením používání 
jednorázových obalů, zmáčknu-
tím plastových lahví, rozložením 
krabic do kontejneru s papírem, 
při uložení staré skříně – její roz-
bití na jednotlivé desky – tím se 
jich do kontejneru ve sběrném 
dvoře vejde třeba šest a nejen dvě 

a nebude potřeba tak častého 
svozu. A prosím neházejme ne-
potřebný odpad přes plot sběr-
ného dvora (krom železa) když je 
tento zavřený.
Závěrem ještě jedna prosba. Vší-
mejme si prosím „černých sklá-
dek“. Ty totiž mají tendenci se 
zvětšovat a rozrůstat jako houby 
po dešti. Jejich likvidace pak stojí 
nemalé peníze, které by se mohly 
využít někde jinde.

M.Bilinkiewicz
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V březnu navštívily knihovnu děti ze ZŠ Církvice, bylo 
pro ně připraveno povídání o masopustu, napečeny 
koblížky a boží milosti a při další návštěvě jsme si poví-
dali o pohádkách.
Nové knížky: Město mezi zelenými kopci, Potopa, In-
koustová stopa, Odvážná Sage, Píseň zítřka, Pozor na 
příšerky, Heřmánkové údolí, Poslední hodiny, Zrzka 
zvědavá: S nadšením slaví narozeniny!, Nové začátky, 
Ve skrytu stínů, Počítání hvězd, V posledním tažení, 
Žert, Půlnoční knihovna.
Budeme moc rádi, když čtenáři, kteří mají půjčené kníž-
ky od roku 2020, je přjdou vrátit.

Otevírací doba knihovny je vždy ve středu a v pátek od 
15:00 do 17:00hod. 

UPOZORNĚNÍ PRO NASTÁVAJÍCÍ RODIČE
Z důvodu zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů všichni rodiče, kteří budou 
mít zájem o vítání občánků, se musí přihlásit 
na Obecním úřadě Církvice u paní Procház-
kové, nebo zaslat vyplněný a podepsaný tis-
kopis žádosti na email: ucetni@cirkvice.cz 
a nebo jej vhodit do poštovní schránky umístěné 
u vchodu na OÚ. Tiskopis žádosti naleznete na 

www.cirkvice.cz v rubrice Kultura a zábava.
Poskytnuté informace o osobních údajích bu-
dou použity pouze k účelu pozvání na slav-
nostní uvítání občánků do života a zápisu do 
pamětní knihy. Toto se týká všech rodičů dětí 
s trvalým pobytem v obci Církvice narozených 
od 1. července 2021.
Děkujeme za pochopení.

MÍSTNÍ KNIHOVNA

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Petr Málek, Josef Jelínek, Ladislav Tvrdík, Alena Skoupá, Jana Kučerová, Petr Polívka, Zdeňka 
Valentová, Zdenka Pošíková, Miroslav Kovařík, Zdenka Malečková, Jana Sochorová, Bohuslav Dobiáš, 
Marie Rathouzová.

SPOZVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narození miminka je jednou z nejkrásnějších udá-
lostí v životě každého rodiče. K oslavě tohoto oka-
mžiku se váže i kulturní tradice vítání občánků, která 
se letos konala 5. března. Přivítaní do života byly na 
obecním úřadě v Církvici tyto děti: Filip Faltys, Kris-
tián Olexa, Teo Dolejš, Filip Hruška. Svým kulturním 
programem zpříjemnily slavnostní odpoledne děti ze 
základní školy, vedené paní učitelkou Uhlířovou. Po 
slavnostním projevu starosty obce, pana Jiřího Volen-

ce, ve kterém novým občánkům popřál hodně zdra-
ví a krásné a spokojené dětství v bezpečném kruhu 
rodiny, měli rodiče možnost položit své děťátko do 
kolébky a pořídit si památeční fotografie. Nechyběla 
ani kytička pro novopečené maminky a dárečky pro 
„nové občánky“ naší obce. Závěrem mi dovolte po-
přát všem ještě jednou hodně zdraví, pohody, radosti 
a vzájemné lásky, a dětem, aby šťastně vykročily do 
života, který je teprve čeká.
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ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY 
Přichází jaro, dny se prodlužují, příroda se probouzí 
a my v mateřince nedočkavě vyhlížíme teplé dny a pří-
let špačků a vlaštovek z teplých krajin. Stejně jako mi-
nulý rok, tak i letos uspořádaly paní učitelky karneval 
pro děti. Již od brzkého rána, kdy nedočkavé a natěše-
né děti vcházely do třídy, vítaly paní učitelky děti také 
v maskách. Úsměv a radost byla vzájemná. V průběhu 
dopoledne byl pro děti připraven program ve formě 
soutěží a pohybových her. Nechyběla přehlídka kos-
týmů a vystoupení třídy Broučků, Myšiček a Koťátek. 
Děti byly plné dojmů a zážitků a náramně jsme si to 
všichni společně užili. 
Kromě akcí, které pro děti pravidelně připravují paní 
učitelky, navštěvuje naší mateřskou školu každý mě-
síc divadlo. V lednu se děti účastnily interaktivního 
workshopu s muzikoterapeutickými prvky pod ná-
zvem „Léčivá pohádka – O princezně, která nic ne-
slyšela“. Děti se tvorby mnoha zvuků i děje pohádky 
aktivně zúčastnily a ovlivnily i průběh celého příběhu. 
Seznámily se s novými hudebními nástroji - sitárem, 
fujarou, kalimbou nebo tibetskými mísami. Dále k nám 
zavítal legrační klaun Eddie, který si připravil zábavný 
program s řadou triků a žonglování. Děti vystoupení 
velmi zaujalo, pobavilo a samy se staly účastníky vy-
stoupení. V polovině března navštívilo naši mateřskou 

školu „Divadlo U Dvou sluncí“. Děti zhlédly „Ekolo-
gickou pohádku“ zaměřenou na ekologii, třídění od-
padu a rozvíjení kladného vztahu k přírodě.  
Naši mateřskou školu obklopuje zahrada, která svou 
rozlehlostí skýtá velkou škálu užití, a my se jí snaží-
me využívat nejen k pohybovým aktivitám, ale i na-
příklad k uspořádání společných akcí. V prosinci jsme 
na zahradě uspořádali vánoční besídky všech tříd. 
Nechybělo malé pohoštění a posezení s rodiči. I díky 
tomu dostaly besídky zcela nový rozměr. V rámci en-
viromentální výchovy rozvíjíme u dětí kladný vztah 
k přírodě a její ochraně. Snažíme se trávit mnoho času 
na čerstvém vzduchu a společnými silami sháníme 
jakékoliv finanční prostředky nejen na zvelebování 
zahrady, ale i nové herní prvky a vybavení. Jednou 
z možností je zapojení se do grantové výzvy, následné 
podání žádosti a vypracování projektu. 
Vedeme děti k vědomí o působení člověka na přírodu 
a jejich důsledků. Třída Koťátek se v březnu společ-
ně se základní školou zapojila do akce „Ukliďme svět“. 
Děti si nejprve v areálu ZŠ vyzkoušely aktivity věno-
vané třídění odpadu a úklidu v přírodě a všichni se 
pak vydali na úklid. Událost se velmi vydařila a do bu-
doucna se těšíme na další společné projekty.

Pažičanová Lenka

ZAHRADA - MÍSTO PRO HRU A PŘIROZENÉ UČENÍ SE
Příroda je prostor k bádání, učení, 
ke hře a k sebepoznávání. My máme 
tu výhodu, že jsme venkovská ma-
teřská škola, a tudíž máme kousek 
krásné přírody přímo před okny 
naší mateřinky. Je to naše školní za-
hrada, kterou se snažíme co nejvíce 
proměnit, zvelebit a zmodernizovat. 
Vždyť pohyb a pobyt na čerstvém 
vzduchu v přírodním prostředí je 
pro zdraví našich dětí tím nejlepším, 
co jim můžeme poskytnout. Máme 
v plánu rozdělit zahradu na část 
přírodní (vytvořit přírodní prostře-
dí okolo venkovní učebny, vrbové 
tunely, vrbové domečky, iglů, atd.), 
která vytvoří nová a variabilní místa 
ke zkoumání a skrývání, k přetváře-
ní a hraní. Dále pak na část s herní-
mi prvky (obohatit o lanovou dráhu 
a lanové prvky). Pochopitelně našim 
přáním je, aby počet herních prvků 
byl vyvážený pro počet 67 dětí, a aby 
se naše děti při pobytu venku zdravě 
vyřádily a odreagovaly. 
Vynakládáme proto všechny dostup-
né prostředky. Snažíme se naplňovat 
vizi naší mateřské školy, která zní: 
„Být mateřskou školou, kam se děti 
budou těšit a kam je rodiče budou 
s důvěrou svěřovat, a která zajistí 
všestranný rozvoj a individualitu 
dětí v přírodním prostředí.“ 
Je to nelehký úkol. Jsme si plně vě-
domi toho, že proměna naší zahrady 
bude stát nemalé fi nanční prostřed-
ky, kterých pro tyto účely není nikdy 
dost. Sháníme je všemi dostupnými 
způsoby. Oslovujeme sponzory, sle-
dujeme vypsané výzvy a granty, jsme 

vděčni za každou radu, dobrý nápad 
nebo typ, pomoc rodičů, poskytnu-
tí fi nanční částky či fyzickou výpo-
moc. Do celého projektu jdeme již 
srozuměni s tím, že pravděpodob-
nost získání fi nančních prostředků 
je minimální, protože uchazečů je 
velké množství. Přesto se nevzdá-
váme, nenecháváme se odradit a do 
dalších grantů jdeme se stejným na-
sazením, a pevně věříme, že nám to 
jednou vyjde.
Chceme položit základy zdravým ži-
votním návykům, ať pohybovým, 
tak pobývání dětí venku na zdravém 
vzduchu. Naším dlouhodobým cílem 
je podporovat u dětí všestranný rozvoj 
v přírodním prostředí, rozvíjet při-
rozenou potřebu pohybu. Usilujeme 
o to přenést veškeré činnosti z interié-
ru školy do přilehlé zahrady. Trávit na 
školní zahradě více času, aby se stala 
místem pro hru, ale také místem pro 
přirozené učení se.
V lednu 2020 spustil na Kutnohorsku 
svou pětiletou pilotáž Nadační fond 
Eduzměna, který si vzal za cíl zlepšit v 
regionu oblast vzdělávání, celý místní 
vzdělávací systém. Nejdůležitějším zá-
měrem bylo zmapování potřeb všech 
stupňů škol na Kutnohorsku.
Na základě našich rozvojových cílů 
jsme na Eduzměně podali žádost 
o fi nanční podporu aktivity „Učíme 
se venku“. Naší žádosti bylo vyhověno 
a díky Eduzměně se od měsíce března 
do konce měsíce června budou všechny 
pedagogické pracovnice školit a účast-
nit se seminářů na podporu učení se 
venku. Školit nás bude lektorka Pav-

la Hoppová, mimo jiné konzultantka 
a auditorka mezinárodního programu 
Ekoškola. Součástí této podpory od  
Eduzměny bylo poskytnutí fi nančních 
prostředků na dovybavení naší venkov-
ní učebny – pořídili jsme popisovací 
a zároveň magnetickou tabuli, dvě ven-
kovní skříně na uskladnění pomůcek 
a materiálu pro výuku venku, varný ter-
mos a elektrický vysavač listí.
V měsíci březnu jsme v rámci gran-
tové výzvy vypsané Eduzměnou po-
dali žádost o minigrant na podporu 
zjednodušování přechodu žáků mezi 
jednotlivými typy a stupni škol. Celý 
projekt jsme nazvali „Aktivně a spo-
lu!“. Je založen na posílení koopera-
ce obou vzdělávacích institucí, bližší 
propojení MŠ se ZŠ, provázání orga-
nizačních a pedagogických procesů 
a v neposlední řadě, jak již v názvu 
zní, je zacílen na podporu dětí, aby 
jejich přechod z MŠ do ZŠ byl co nej-
snazší a nejplynulejší. V rámci toho-
to projektu již 4.3. proběhl společný 
výukový program pro předškolní 
děti a prvňáčky „Ukliďme svět“. 
Tímto děkujeme Eduzměně za 
poskytovanou podporu, které 
si vážíme. Více informací o Na-
dačním fondu Eduzměna nalez-
nete na tomto odkazu: Eduzměna 
Kutnohorsko | Eduzměna region 
(eduzmenaregion.cz).
K vysněné zahradě pro naše nej-
menší jsme zase o kousek blíže. 
Držte nám palce, ať se na nás štěstí 
usměje a některý z podaných grantů 
nám vyjde.

Dymáková Laďka



8    Církvické noviny Církvické noviny    9

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
KONTROLA ČŠI
V prosinci 2021 proběhla na naší ško-
le plánovaná hloubková kontrola ČŠI. 
Paní inspektorka ocenila, že je ve škole 
příjemné klima. Děti jsou klidné, ne-
křičí. To, co do dětí vtiskávají všichni 
pedagogové, to jim děti zpět zrcadlí. 
Děti jsou odrazem každé paní učitelky.  
Jsou kultivované a zdraví. I když jsou 
některé paní učitelky nekvalifi kované, 
vzdělání si doplňují a mají výborné 
výsledky v oblasti stanovení a naplně-
ní cíle hodin. Přírodovědná, čtenářská 
i matematická gramotnost je na vyso-
ké úrovni. Všichni vyučující se snaží 
všemi možnými způsoby vytáhnout 
z žáků to nejlepší. Na škole je několik fo-
rem doučování, které výrazně přispívá 
k prevenci školní neúspěšnosti. Vhod-
ně spolupracují učitelky s asistentkami 
pedagoga a podpora žáků s podpůrný-
mi opatřeními je velmi účinná. V naší 
škole máme jasně daný jednotný pří-
stup, jednotné normy a hranice. Děti 
nejsou zmatené, že každá paní učitel-
ka chce něco jiného a má jiný přístup. 
Naší silnou stránkou je osobnostní 
rozvoj dětí a práce s pravidly a vztahy. 
Řešíme sebemenší kázeňský přestupek 
a okamžitě reagujeme diskusí, tech-
nikou, programem. Výborně vedená 

je dokumentace metodika prevence 
(MPP, deník metodika prevence) a vý-
chovné poradkyně (IVP a PLPP). Vý-
razně se posunula materiální vybave-
nost školy – podlahy, nábytek, skříně, 
vybavenost PC. Nebývá zvykem, aby 
se tak výrazně zvýšil počet tříd, oddě-
lení školní družiny, počet žáků. Stejně 
tak všechna dokumentace je vede-
na podle platných právních předpisů 
a nebylo třeba nic přepracovávat. Ře-
ditel by měl být podle paní inspektor-
ky hlavně pedagogický leader a tak to 
u nás je. Je vidět velká práce a nasazení 
jak vedení, tak pedagogů. Všichni jsou 
zapojeni do velkého množství projek-
tů. Ale neznamená to, že jsou jen zapo-
jeni. Získané poznatky hned aplikují 
v praxi. Sdílí zkušenosti, navštěvují se 
v hodinách. Nejsou jen předkladateli 
dat, ale nechávají děti, aby přemýšlely 
a přicházely na řešení problémů samy. 
Rozvíjí v dětech dovednosti potřebné 
pro život.
Doporučením pro zlepšení je zřízení 
venkovní přírodovědné učebny nebo 
zastřešené terasy jako učebny pro bá-
dání, pokusy, objevování, analýzy, 
srovnávání a rozvoj přírodovědné gra-
motnosti. Nejslabší oblastí, a jediným 

prostorem pro zlepšení, je vést děti ke 
kritickému myšlení a práci s informa-
cemi, daty, čerpání z různých zdrojů. 
Dělat s dětmi více pokusů, analýz, 
srovnávání. Na těchto oblastech bude-
me v příštím období intenzivně pra-
covat. Zajistíme školení pedagogické-
ho týmu v oblasti kritického myšlení. 
Nadále budeme pracovat činnostními 
metodami a využívat formy práce, 
které podporují kritické myšlení a kre-
ativitu žáků – Hejného matematika, 
Učení venku. Budeme více zařazovat 
principy těchto metod i do ostatních 
předmětů. Nadále budeme využívat 
sdílení pedagogů – návštěvy v hodi-
nách, rozbory dětských prací. Pomůže 
nám i sdílení dobré praxe a inspirace 
z jiných škol ve svépomocné skupině 
ředitelů, do které jsme zapojeni v rám-
ci programu Ředitel naživo. Budeme 
stále úzce spolupracovat s Eduzmě-
nou Kutnohorsko, kde vzneseme naše 
prosby na zajištění vzdělávání na toto 
téma. Ve spolupráci se zřizovatelem 
obce budeme iniciovat vybudování 
venkovní učebny, popřípadě zastře-
šení terasy pro kreativní výuku žáků, 
činnostní metody, badatelskou a expe-
rimentální výuku.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Nový rok 2022 jsme zahájili tradič-
ní charitativní tříkrálovou sbírkou. 
Skupinky dětí společně s dospělým 
doprovodem obcházely naši obec 
a koledovaly. Děkujeme všem dětem 
a doprovodům za realizaci charita-
tivní sbírky a také všem, kteří přispě-
li, za štědré dary. Vybralo se neuvěři-
telných 37 870 Kč.

ZVÍŘÁTKOVÝ DEN
Po dlouhých přípravách jsme se 
dne 3. 2. 2022 konečně dočka-
li dlouho očekávaného dne, který 
u dětí sklidil velký úspěch a oprav-
du stál za to!

A JAK TO CELÉ DOPADLO?
První dvě hodiny jsme byli ve tří-
dách, kde proběhlo třídní kolo. Ze 
třídního kola postoupili do celo-
školní soutěže maximálně dva zá-
stupci z každé kategorie – hlodavec, 
kočka a pes. Vybrané mazlíčky už 
čekala prezentace ve společné míst-
nosti, kde se svými páníčky bojovali 
o umístění na prvních pěti pozi-
cích. Výběr to nebyl vůbec snadný. 
Sešlo se plno roztomilých zvířátek 

a jejich páníčci si dali velmi zále-
žet na prezentaci a svém přednesu. 
Během dne se děti dozvěděly nejen 
informace o tom, jakou radost nám 
zvířátka přináší, ale hlavně co péče 
o ně obnáší.
Děkujeme všem zúčastněným a také 
rodičům, kteří přinesli odměny pro 
mazlíčky a podíleli se na přípravě 
soutěže. Díky této spolupráci pro-
běhla akce přesně dle přání dětí.

TEPLÁKOVÝ DEN
V pátek 14. ledna 2022 se na naší 
škole, pod záštitou organizace 
School united, uskutečnila akce s ná-
zvem Teplákový den. Učitelé i žáci 
přišli do školy v teplácích, které pak 
ukázali na společném setkání o velké 
přestávce. 

ZAJÍMÁ VÁS, JAK TO CELÉ ZAČALO?
Parlamenťáci naší školy zjistili potře-
by a přání spolužáků ze všech tříd. 
Vybrali si nejžádanější akci a dali se 
do příprav. Nejprve nakreslili plakáty, 
zabalili odměny, sestavili plán soutě-

že a slovo pro moderátora. A to vše 
s minimální pomocí dospělého. Ne-
chybělo ani rozdělení důležitých rolí, 
aby mohla soutěž proběhnout tak, jak 
známe z televizních pořadů.

DŘEVÍČKOVÁ DÍLNA
První březnový den jsme ve škole 
přivítali pana Marka Pilnáčka, vý-
tvarníka, který vede workshopy pro 
děti. Jedna z našich tříd se proměnila 
v truhlářskou dílnu. Všechny děti si 
nejprve poslechly, jak mají pracovat, 
aby si neublížily. Byly jim představeny 

všechny nástroje a přístroje. Každý si 
vzal polotovar ze dřeva. Starší děti vy-
ráběly stojánek na mobil, mladší au-
tíčko nebo zvířátko. Polotovar si pak 
všichni ještě opilovali pilníkem, rašplí 
a provrtali ruční nebo elektrickou vr-
tačkou. Kolečka bylo potřeba naťukat 
dřevěným kladívkem. Zvolenými ná-

stroji pak dotvořili buď stojánek na 
mobil, autíčko, ježečka, ptáčka nebo 
prasátko. S vyrobenou hračkou si sta-
čili i pohrát. Celý den byl provoněn 
dřevem a děti si ho moc užily.
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VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
V měsíci březnu se konalo škol-
ní kolo výtvarné a literární soutěže 
“Požární ochrana očima dětí.” Le-
tošní téma bylo zaměřeno na živel-
né pohromy. Naše děti se účastnily 
výtvarné i literární části soutěže. 
V kategorii L1 – literární část (3. – 

5.r.) se umístili tito žáci: 1.místo: Ma-
tyáš Voháňka (3. r.), 2. místo: Matěj 
Kielar (4. r.), 3. místo: Ondřej Lacina 
(3. r.). V kategorii VV1 – výtvarná 
část (1. – 2.r.) se umístili tito žáci: 
1. místo: Šimon Kutílek (1. r.), 2. mís-
to: Eliška Laczková (2. r.), 3. místo: 

Amálie Čermáková (2. r.). V katego-
rii VV2 – výtvarná část (3. – 5.r.) se 
umístili tito žáci: 1. místo: Laura Para 
(5. r.), 2. místo: Vít Habětín (4. r.), 
3. místo: Eliška Topolová (4. r.). 
Všem dětem gratulujeme a děkuje-
me za reprezentaci v okresním kole.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
2. března se dveře naší školy otevřely pro 
veřejnost. Navštívili nás rodiče našich 

stávajících žáků i rodiče dětí, které se do 
školy teprve chystají. Podívat se přišlo 

i několik budoucích prvňáčků. Děkuje-
me za návštěvu i za milá slova podpory.

UKLIĎME SVĚT
V pátek 4. 3. 2022 se základní ško-
la ve spolupráci s mateřskou ško-
lou zúčastnila akce „Ukliďme svět“. 
Dopolední program byl rozdělen na 
dvě části. V prvním bloku byli žáci 
ve třídách a povídali si o znečištěné 

přírodě, vyplňovali pracovní listy 
a zopakovali si třídění odpadu. Větší 
děti si dokonce zkusily recyklaci pa-
píru. V druhém bloku se děti rozdě-
lily do skupin a rozešly se po svých 
trasách na úklid obce. Všichni zú-

častnění nasbírali celkem 10 pytlů 
odpadu. Jsme velice hrdí, že naše 
děti mohly tímto drobným činem 
pomoci přírodě. Děkujeme zaměst-
nancům obce Církvice, kteří se po-
starali o odvoz pytlů.

POD HORAMI
Ve čtvrtek 10. března se za námi 
přijela podívat paní Lišofská Ro-
sická ze vzdělávacího centra Pod 
horami z.s. Pro žáky čtvrtého 
a pátého ročníku si připravila vý-

robu lapbooků o České republice. 
Děti si tak připomněly státní sym-
boly, řeky, pohoří, velká města, 
památky a jiné české zajímavosti. 
Během tvoření také proti sobě žáci 

několikrát poměřovali své síly ve 
vědomostní soutěži. Děkujeme za 
krásný zážitek a těšíme se na další 
společné zážitky.

BRUSLENÍ
Jednoho chladného březnového dne 
jsme vyrazili bruslit. Je až neuvěřitel-
né, jaký pokrok udělaly děti za dvě 
hodiny bruslení. Někdo stál na brus-
lích úplně poprvé. O to větší byla pak 
radost z toho, že už se daří jezdit bez 
hrazdičky nebo jen s malou pomocí.

V dalším období plánujeme uskutečnit zápis dětí do 
1. ročníku, tvořivé dílničky, preventivní programy pro 
děti od pražské organizace Prev-Centrum. Přijedou 
k nám se svým programem zdravotníci. Pojedeme na 

školní výlet a týdenní školu v přírodě. Vy jste srdečně 
zváni na tradiční Zahradní slavnost, která se bude ko-
nat 17. června 2022. 

Tým ZŠ Církvice

TJ  CÍRKVICE 
Do nového roku razíme heslo, 
bude jaro, bude krásně, bude líp 
– protože jsme začali pozoro-
vat, že po dlouhých covidových 
omezeních začínají docházet síly. 
Teď už pokukujeme po krásném 
počasí, protože budeme moci jít 
s dětmi ven. Jsme rádi, že naši 
sokolovnu máme, ale občas nás 
limitují ztísněné prostory. Ale 
bez ní by se naše příprava ma-
lých minivolejbalistů neobešla. 
Musíme prostorům přizpůsobit 
cvičení a jde to taky. Pokud se 
děti dostanou do vyšších soutě-
ží, tak zajisté budou vzpomínat, 
kde začínaly. Někteří odchovanci 
už nám dělají radost a již se zú-
častnili turnajů Krajského přebo-
ru, Českého poháru mládeže či 
dokonce jeden z nich, zatím tedy 
jen nakoukl, do extraligy kadetů. 
A mladší chlapce čeká kvalifikace 
na Mistrovství ČR mladších žáků. 
Jsme rádi, že se děti dále věnují 
volejbalu i po odchodu z našeho 
klubového minivolejbalu, který 
jde hrát maximálně do 6.třídy. 
A ať už se dostanou do klubu nebo 
pokračují na kroužcích, máme 
z nich radost. V prosinci proběh-
lo v Kolíně 2.kolo naší krajské 
soutěže a byli jsme úspěšní. Poda-
řilo se nám odjet na krajské kolo 
s kompletním počtem přihláše-
ných týmů, a to 11. Dvě katego-
rie ze tří jsme vyhráli. Nejmenší 
děti ve své žluté kategorii získaly 

1., 2., 4., 6. a 8. místo z celkových 
10 týmů. V červené kategorií 
z celkových 8 týmů děti vybojo-
valy 1., 3., 4., 6. a 8. místo. Takže 
opravdu obrovská gratulace všem 
dětem. V modrém minivolejbale, 
kde soutěžilo 9 týmů, jsme bra-
li sice až 4. místo, ale před námi 
byly pouze chlapecké týmy. Tato 
kategorie se hraje pouze v kraj-
ských kolech smíšená, na dalších 
turnajích již hrají chlapci a dívky 
odděleně. A naše děvčata jasně 
přehrála děvčata z jiných oddí-
lů. V lednu se i navzdory covidu 
mohl uspořádat festival minivo-
lejbalu v Neratovicích. Oproti 
krajským kolům se zde utkáva-
jí týmy z celých středních Čech 
najednou. A tento turnaj je brán 
jako nominační na republikové 
turnaje. V sobotu se začíná mod-
rou a zelenou kategorií a odpole-
dne pokračuje červená kategorie. 
Modrá děvčata nám bohužel one-
mocněla a museli jsme je 
odhlásit. V červené 
kategorii nám 
odjel jen je-
den tým a 
b o h u ž e l 
v ý s l e d e k 
nebyl dle 
p ř e d s t a v 
d ě t í  a n i 
t r e n é r ů . 
D ě t i  b r a l y 
22. místo z 29 

týmů. Příště bude určitě lépe. 
V neděli se pokračuje žlutou 
a oranžovou kategorií. V obou nám 
unikla „bedna“ jen o malý kousek 
a 4.místa z celého kraje je výbor-
ný výsledek.  V oranžové katego-
rii jsme z 20 týmů brali 4. a 18. 
místo. A ve žluté kategorii z 28 
týmů jsme si uhráli 4. a 9. místo. 
GRATULUJEME VŠEM DĚTEM 
k je j ich skvělému umístění 
a  hlavně teď opravdu všem 
k tomu, že sportují. Jste super.
Po těch letech, co už se zde mi-
nivolejbalu věnujeme, bychom 
si mysleli, že už se o nás ví. A že 
rodiče děti pošlou, ať si to s námi 
alespoň zkusí. Pokud to tak není, 
tak určitě neváhejte. Přibíráme 
děti během celého roku a jsme 
rádi, pokud se k nám přidají. Je 
jasné, že pro všechny tento sport 
být nemůže, ale vyzkoušet si to 
může každý. Vzhledem k tech-
nické obtížnosti je pro dítě nej-
lepší, když začne hned v první 

třídě (někdo již po domluvě 
dokonce začíná ve školce). 

Ale i dítě, které přijde 
později, může hrát.

Mirka Malimánková

červené 
nám 
e-

. 
l y 
z 29 

třídě (n
doko

A
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S HASIČI NA HORY
Po roční nedobrovolné odmlce se v sobotu 26. února 
vydali dobrovolní hasiči a jejich příznivci na zimní 
zájezd, tentokráte do Jizerských hor na tanvaldský 
Špičák. Přes noc napadl čerstvý sníh, který nejvíce 
potěšil děti. Ty si celý den užívaly na lyžičkách nebo 
na bobech. Pěšáci se vydali značenou stezkou na ka-
mennou rozhlednu na Špičáku. Tato stavba se tyčí 
v 810 metrech nad mořem a byla vystavěna v roce 
1909 na místě vyhořelé dřevěné boudy. Na rozhlednu 
navazuje restaurace, ve které je možné se občerstvit 
a nabrat síly na další aktivity. Cesta dolů byla pro pěší 
celkem náročná, protože pod čerstvým sněhem byly 
schované ledové zmrazky. Někteří účastníci si z nos-
talgie prošli místa, ke kterým mají letité vazby ještě 
z dob podnikových rekreací. Sjezdaři měli možnost 

si vybrat ze čtyř sjezdovek různých náročností, je-
jichž součástí jsou dvě čtyřsedačkové lanovky. Běž-
kaři se z parkoviště vydali směrem na  Marianskou 
horu, kde se napojili do stopy Jizerské magistrály. 
Minuli stanoviště Marianskohorské boudy okolo 
vrchu Bučina krásnou tichou zasněženou přírodou. 
Občerstvili se na bistru u protržené přehrady Souš 
a pokračovali dále kolem Zeleného vrchu pod ko-
pec Jizera na stanoviště U studánky. Poté se vrátili 
zpět ke sjezdovce na Světlém vrchu.  V nohách cítili 
20 km bílé stopy. Co zmínit na závěr? Snad to, že si 
všichni dle svých možností výlet užili a těší se zase 
na další podobná setkání.

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Vraťme se ještě do loňského roku, 
kdy v neděli 17. října pořádala Čes-
ká hasičská jednota ve sportovním 
areálu VÚT Brno Mistrovství re-
publiky v požárním sportu dospě-
lých. Do velkého finále se probojo-
valo krom dalších sedmi mužských 
družstev i mužstvo HS Opatovice, 
které společně s ostatními repre-
zentovali i dva naši členové a od-
chovanci. Všichni příznivci neje-
nom církvických hasičů je dobře 
znají, protože na hasičských soutě-
žích už nějaký ten rok sklízí cenné 
úspěchy.  Jsou to bratři Bohumil 

STOLNÍ TENIS TJ  CÍRKVICE 
Vypadá to, že se situace kolem Co-
vidu umoudřila, a nám se podaří 
dohrát sezónu v plném rozsahu. 
Dlouhodobé soutěže:
Družstvo TJ Církvice A–žáci + tre-
néři se účastní druhé nejvyšší regi-
onální soutěže. A vede si nad oče-
kávání dobře, po 16-ti odehraných 
kolech je na 1. místě, které zaručuje 
play off . To je také náš cíl, udržet se 
v první čtyřce. Zatím máme bilan-
ci 12-ti výher, 1 x remíza a 3 pro-
hry.  Možná postup, možná ne, vše 
se rozhodne při play off , které nám 
určitě neuteče. 
Družstvo TJ Církvice B–dospělí je 
přihlášeno do třetí soutěže regionu, 
zatím je na 2. místě, s bilancí 11-ti 
výher a 3 proher, a na tom už asi 
zůstane, rozhodly 2 smolné prohry 
s rivaly z Hlízova.
Středočeská open tour:
Série krajských turnajů se účastníme 
již několikátý rok po sobě. Pokra-
čovala v březnu, čtvrtým turnajem 
ve Vlašimi. Naše účast byla v této 
sezóně poprvé jen 3 členná (Líska, 
Uhrová, Uher), neboť M. Malimánek 
byl na horách. Naši zástupci brali 
zatím nejlepší umístění a to 43., 48., 
63.místo.
Republikové turnaje:
Díky dobrým výkonům na středo-
českých turnajích si Jakub Líska a Te-
reza Uhrová vysloužili pozvánku na 
republikové turnaje, konané v Pra-
ze, Jaroměři a Hostinném. Turnajů 
se účastní pouze 96 nominovaných 

h r á č ů 
v jedné 
k a t e -
g o r i i , 

a to starší 
žáci - Jakub 

nebo doros-
tenky - Tere-

z a . 48 je jich nominováno podle 
žebříčku a ostatní jsou pozváni dle 
výsledků v jednotlivých krajích. 
U děvčat je to ještě méně, 20 nomi-
novaných a dalších 28 dle krajské 

nominace. Už jen dostat se na tyto 
turnaje je pro nás úspěch. Praha 
nedopadla podle přestav, ani jeden 
nevyhrál ani jedno utkání. Jaroměř 
byla z tohoto pohledu pro Terezu 
stejná, bez výhry, za to Jakub v Hos-
tinném 3x vyhrál a 2x prohrál, což 
znamená konečné 54.-64. místo.
Regionální turnaje:
Na začátku ledna jsme v naší soko-
lovně pořádali třetí bodovací turnaj 
Regionálního poháru žactva. Sje-

la se zatím největší účast 20 hráčů 
z 5-ti oddílů. V těchto turnajích 
dostávají příležitost si zahrát i naši 
nejmladší. Z církvického oddílu se 
účastnilo 6 dětí. Výsledky 2. místo 
dvouhra – Líska, 3. místo čtyřhra 
Líska –Uher. Na svou první výhru 
na svém prvním turnaji dosáhl Š. 
Valeš, ale ani ostatní nováčci ne-
zklamali. V prozatímním celkovém 
pořadí družstev nám v mladších žá-
cích patří výborné 2. místo za nej-
lepším oddílem Kutnohorska Zru-

čí nad Sázavou a ve starších žácích 
stále držíme 3. místo za Zručí nad 
Sázavou a Kutnou Horou.
V polovině března se konal posled-
ní regionální turnaj v Uhlířských 
Janovicích. Odjeli jsme na něj v do-
sud největším počtu 7. Co do počtu 
účastníků byla účast nejvyšší a to 
22 dětí z 5-ti oddílů. A naše nadě-
je se opět neztratily, soutěž čtyřhry 
opanovala dvojice Malimánek M., 
Uher a i ve dvouhře jsme se dostali 
ke stupňům vítězů a to pro 2. místo, 
které pro sebe získal Uher. Ani dal-
ší nezklamali a získali velmi dobrá 
umístění např. K. Chadraba 5.-8. 
místo spolu s M. Malimánkem, 
ten kdyby absolvoval více turnajů 
nemusel dnes žehrat na los. Svých 
prvních vítězství na turnaji dosáhli 
D. Bach a D. Veselý. Za tento turnaj 
všem velká pochvala, za bojovnost 
i předvedenou hru. 
Vánoční turnaj:
Dne 18.12. jsme pouze pro naše 
členy upořádali Vánoční turnaj, za 
sponzorského přispění obce Círk-
vice, kterého se účastnilo 12 dětí. 
Výsledky nejsou důležité. Jen to, 

že přišli a hráli za velké podpo-
ry svých rodičů, je super. Díky za 
to, všichni si odnesli nějakou cenu 
a viděli, že pokud budou trénovat, 
dají se hrát i pěkné zápasy. Všem za 
účast děkuji.

Co plánujeme do konce školního 
roku:
Samozřejmě středočeskou open 
tour, když se povede, tak i nějaký 
republikový turnaj, a účast na TOP 
12 žactva regionu. Již teď máme dvě 

místa jistá a předpokládám, že se 
nám povede ještě jedno místo.
Chtěl bych dětem poděkovat za 
vzornou účast na trénincích a uvi-
díme, kam je to posune.
Pinku zdar Petr Uher

žá
nebo
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SK CÍRKVICE 
A MUŽSTVO 
Zimní přípravu jsme jako tradičně začali ve sportov-
ním areálu Český Dub. Od ledna jsme začali trénovat 
venku na umělé trávě středa, sobota. Kluci cho-
dí v hojném počtu, jsme rádi, že se připojili 
i někteří dorostenci. Nyní máme k dispozici 
širší kádr 23 hráčů. Sehráli  jsme dvě přátel-

ská utkání s Bratčicemi a s Vrdy ,,A“ hrající 1B třídu. 
Sehráli  jsme s nimi vyrovnané utkání a z výsledku 1:1 

jsme byli mile překvapeni. Doufáme, že si stá-
vající výkonost přenesou hráči i do soutěž-

ních utkání na jaro. Budeme se na vás těšit 
při jarních mistrovských utkání.

a Karel Klečkovi. Vzhledem k aktuálnímu mrazivé-
mu ránu, kdy celý stadion pokryla jinovatka, byly z 
první soutěže, běhu na 100 metrů s překážkami, vyřa-
zeny kluzké kladiny, aby se předešlo zbytečným úra-
zům. Zde Opatovice získaly druhé místo. V následu-
jící disciplíně ve štafetách to na stadionu vřelo. Kdo 
chce na vítěznou bednu, musí pořádně zabrat. Dohnat 
případnou ztrátu z prvního kola a nejlépe si udělat 
náskok před poslední disciplínou. A to se klukům 
z HS Opatovice povedlo, štafetu měli bezpečně nej-
lepší. Bohouš běžel úsek s bariérou a Kája domeček. 
Poslední soutěží je požární útok, na který se všich-
ni těší nejvíce. To je ta pravá hasičina – doběhnout 

k mašině, zapojit všechny hadice, nasát vodu a doběh-
nout k terčům. Zde není čas na přemýšlení, všechno 
musí jít automaticky. Jen tak se dá útok zvládnout 
pod 30 vteřin. To se podařilo pouze dvěma celkům, 
Opatovicům – 26,17 s a Hlinsku – 29,66 s. Všechna 
družstva předvedla to nejlepší z toho, co se naučila 
v průběhu svého výcviku. O bednu se v ženské a mužské 
kategorii nakonec podělila tři stejná družstva, akorát 
v přeházeném pořadí. Můžeme být hrdi na to, že dva 
naši odchovanci přispěli svou pílí, snahou a hlavně 
sportovním nadáním družstvu Opatovic k titulu mi-
strů republiky.  Všem moc gratulujeme a přejeme co 
nejvíce podobných úspěchů.

VÝSLEDNÉ POŘADÍ MUŽI VÝSLEDNÉ POŘADÍ ŽENY
1.  místo HS Opatovice 1.  místo HS Hlinsko
2.  místo  HS Císařov 2.  místo HS Opatovice
3.  místo HS Hlinsko 3.  místo HS Císařov

MLADŠÍ ŽÁCI 
Po skončení podzimní části sezóny, kte-
rou ještě provázela proticovidová opatření 
a byla plná zvratů v organizaci zápasů, zda se 
uskuteční či nikoli, jsme plynule přešli k přípravě na 
jarní část soutěže. Tréninky probíhaly jako již tradič-
ně venku, tak nově, i poprvé uvnitř, v naší sokolov-
ně. Tyto tréninky v sokolovně byly zaměřeny hlavně 
na posílení fyzické zdatnosti a rozvoji motorických 
funkcí hráčů/ek. Svou fyzickou připravenost si hrá-
či prověřili přátelskými zápasy s Novými Dvory a 
Vrdy a účastí na třech turnajích organizovaných OFS 
Kutná Hora v hale Klimeška – turnaj mladších žáků, 
starší přípravky a minipřípravky. Zde bych chtěl 
všechny pochválit za houževnatost, bojovnost a na-

sazení, které na hřišti předvedli. Jen tak 
dál. Pro příklad bych uvedl pár statistik 

z turnaje minipřípravky, kde naši malí fotba-
listé předvedli neuvěřitelný výkon. Trio ve složení 

- Šimon Kutílek, Ladislav Vinduška a Patrik Ryšavý 
odehrálo bez střídání celkem 6 zápasů, každý po 12ti 
minutách, což představuje neuvěřitelných 72 minut. 
Za tento celkový čas nastříleli soupeřům 60 gólů! 
I přesto, že poslední zápas doprovodila sem tam 
nějaká ta slzička, byla v jejich tvářích vidět radost. 
Od polovičky března se již připravujeme na jarní část 
fotbalové sezóny a kromě soutěžní části s mladšími 
žáky, se zúčastníme i 4 turnajů s minipřípravkou.
Těšíme se na Vás  Předseda SK

PLÁNOVANÉ AKCE NA HŘIŠTI SK CÍRKVICE 

30.4 pálení čarodějnic

25.6 karneval + zábava 

Mladší žáci JARO 2022

14. KOLO

datum a čas
05.04.2022 16:30

DOMÁCÍ HOSTÉ

Církvice (1) HLÍZOV (3) ÚTERÝ

15. KOLO

datum a čas
16.04.2022 10:30

DOMÁCÍ HOSTÉ

Malín (4) Církvice (1) SOBOTA

16. KOLO

datum a čas
19.04.2022 17:00

DOMÁCÍ HOSTÉ

Církvice (1) Suchdol (5) ÚTERÝ

17. KOLO

datum a čas
01.05.2022 10:30

DOMÁCÍ HOSTÉ

Uhlířské Janovice (6) Církvice (1) NEDĚLE

18. KOLO

datum a čas
03.05.2022 17:00

DOMÁCÍ HOSTÉ

Církvice (1) Křesetice / Maleš (7) ÚTERÝ

19. KOLO

datum a čas
14.05.2022 10:30

DOMÁCÍ HOSTÉ

Zruč n. Sáz. (8) Církvice (1) SOBOTA

20. KOLO

datum a čas
17.05.2022 17:00

DOMÁCÍ HOSTÉ

Církvice (1) Vrdy (9) ÚTERÝ

21. KOLO

datum a čas
29.05.2022 14:30

DOMÁCÍ HOSTÉ

Chotusice (10) Církvice (1) NEDĚLE

22. KOLO

datum a čas
31.05.2022 17:00

DOMÁCÍ HOSTÉ

Církvice (1) SÁZAVA (11) ÚTERÝ

12. KOLO

datum a čas
12.06.2022 10:30

DOMÁCÍ HOSTÉ

Čáslav C (12) Církvice (1) NEDĚLE

13. KOLO

datum a čas
19.06.2022 10:30

DOMÁCÍ HOSTÉ

Kutná Hora B (2) Církvice (1) NEDĚLE
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SK CÍRKVICE 

DĚKUJEME JAKUBSKÝM HASIČŮM ZA ÚKLID OKOLÍ OBCE CÍRKVICE.



Mistrovská utkání A MUŽSTVA

18. KOLO

datum a čas
09.04.2022 16:30

DOMÁCÍ HOSTÉ

Malín (11) Církvice (8) SOBOTA

19. KOLO

datum a čas
16.04.2022 17:00

DOMÁCÍ HOSTÉ

Církvice (8) Zbraslavice (12) SOBOTA

20. KOLO

datum a čas
23.04.2022 17:00

DOMÁCÍ HOSTÉ

Sedlec (13) Církvice (8) SOBOTA

21. KOLO

datum a čas
30.04.2022 17:00

DOMÁCÍ HOSTÉ

Církvice (8) Paběnice (1) SOBOTA

22. KOLO

datum a čas
08.05.2022 17:00

DOMÁCÍ HOSTÉ

Malešov (2) Církvice (8) NEDĚLE

23. KOLO

datum a čas
14.05.2022 14:00

DOMÁCÍ HOSTÉ

Církvice (8) Chotusice (3) SOBOTA

24. KOLO

datum a čas
21.05.2022 17:00

DOMÁCÍ HOSTÉ

Kaňk (4) Církvice (8) SOBOTA

25. KOLO

datum a čas
28.05.2022 17:00

DOMÁCÍ HOSTÉ

Církvice (8) Kácov (5) SOBOTA

26. KOLO

datum a čas
05.06.2022 17:00

DOMÁCÍ HOSTÉ

Nové Dvory (6) Církvice (8) NEDĚLE

14. KOLO

datum a čas
11.06.2022 14:00

DOMÁCÍ HOSTÉ

Církvice (8) Křesetice (7) SOBOTA

15. KOLO
datum a čas
18.06.2022 10:15

DOMÁCÍ HOSTÉ
Církvice (8) Tupadly (14) SOBOTA

SK CÍRKVICE 


