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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

v dnešní informaci pohovořím o plá-
novaných stavebních akcích, na kte-
ré podáme žádosti o dotace a většinu 
z nich již bude realizovat nové zastu-
pitelstvo na podzim a příští rok. Začal 
bych mateřskou školou, kde proběhne 
příští rok o prázdninách rekonstrukce 
zbývajících rozvodů vodovodu, oprava 
záchodků a umývárny, nové obklady 
a dlažba na chodbě, včetně vymalová-
ní. Částka na rekonstrukci je 3,2mil. 
Kč a podáme žádost o dotaci na MAS 
Lípa pro venkov, kde je naše obec čle-
nem tohoto spolku. 
O rekonstrukci hasičárny v Církvici 
jsem vám již psal, tak jen upřesním, 
že v přístavbě, která proběhne, bude 
sociální zázemí, které zde našim ha-
sičům opravdu chybí. Rekonstrukce je 

cca za 1mil. Kč a podáme žádost o do-
taci na IROP (Integrovaný regionál-
ní operační program).  Realizace by 
mohla začít již v letošním roce. 
Dále budeme podávat žádost o dota-
ci na venkovní učebnu při ZŠ Církvi-
ce. Projekt máme zpracovaný, včetně 
stavebního povolení. Zajistil ho mís-
tostarosta p. Uhlíř. Náklady na tuto 
stavební akci jsou ve výši 1mil. Kč
Realizace úpravny vody je připravena. 
Máme stavební povolení a proběhlo 
již také výběrové řízení na dodavate-
le stavby, což byla jedna z podmínek 
dotace. Žádost o dotaci budeme podá-
vat v červenci z operačního programu 
životního prostředí a zároveň v měsí-
ci říjnu podáme ještě jednu žádost na 
Ministerstvo zemědělství. Zahájení je 
plánováno ještě letos na podzim.
K obchvatu obce dvě zprávy. Ta prv-
ní je, že se v září otevírá přemostění 
na Karlov a tato silnice bude otevřena. 
Druhá zpráva je, že zkušební provoz  
- otevření obchvatu bude již na konci 
října 2022, tudíž o měsíc dříve, než se 
předpokládalo.
Chtěl bych se také zmínit o podtlakové 

stanici naší kanalizace, kde po dohodě 
s naším provozovatelem Stavokomplet 
připravujeme úpravy pro navýšení ka-
pacity. Letos dojde k výměně čerpadel 
a elektroinstalace v podtlakové stanici, 
neboť jak čerpadla, tak elektrovybave-
ní je v havarijním stavu. Na příští rok 
je naplánovaná celková rekonstrukce 
k navýšení kapacity.  Budeme žádat 
o dotaci a celková částka na tuto stave-
ní akci je cca 15mil. Kč. 
Vážení spoluobčané, využívám této 
příležitosti a chtěl bych vám po-
přát klidné a slunečné prázdniny 
a hezkou rodinnou dovolenou plnou 
odpočinku. 

Váš starosta Jiří Volenec.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
chtěl bych vás oslovit z hlediska odpado-
vého hospodářství v obci. Ve sběrném 
dvoře se nachází velkoobjemové kontej-
nery, přístupné každou sobotu dopoled-
ne. V případě nutnosti je možná předběž-
ná dohoda o otevření sběrného dvora i ve 
všední den. Skládání odpadu před vrata 
sběrného dvora mimo otevírací dobu 
a obsluhy je zakázané. Bylo by dobré vět-
ší formáty nábytku – skříní a podobných 
komodit rozebrat z důvodu lepšího urov-

nání, aby v tu danou sobotu se dostalo 
i na ostatní spoluobčany. Vrcholem bezo-
hlednosti je naházení okenních křídel i se 
skly. Vždyť v obci se nacházejí též kontej-
nery na sklo, kde tento materiál je možno 
uložit. To samé je u menších kontejnerů 
rozmístěných po obci, zejména na papír, 
velké obaly se přece dají zmenšit. A v po-
slední řadě je nutnost dodržování pořád-
ku okolo samotné sestavy kontejnerů. 
U nebezpečného odpadu a elektrood-

padu je nutné dodržení termínu, kte-
rý se vyhlašuje a uvádí i v Církvických 
novinách se seznamem. Je nepřípustné 
vkládání jiného druhu odpadu do toho-
to zařízení. Nebezpečný odpad a elekt-
roodpad je domlouván speciální fi rmou 
včetně odvozu. Případné nedodržení 
termínu svozu ze strany obyvatel, není 
možné tento materiál dále ukládat na 
obecní dvůr. 

Karel Uhlíř, místostarosta
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

MUDr. Veselá oznamuje termíny dovolené a zástupy:
27.6. - 1.7. MUDr.Beznoska Pavel Čáslav
4.7. - 8.7. MUDr. Svoboda Radoslav Třemošnice
11.7. - 15.7. MUDr. Čápová Lucie Čáslav
15.8. - 19.8. MUDr.Beznoska Pavel Čáslav

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP K 70. VÝROČÍ LETIŠTĚ
11.května 2022 dopoledne se konal slavnostní nástup vojá-
ků z 21. základny taktického letectva na náměstí v Čáslavi. 
Připomněl 70 let od zahájení stavby čáslavského vojenského 
letiště. Této akce se zúčastnil i náš pan starosta. Veřejnost si 
mohla prohlédnout armádní techniku, včetně vystaveného 
podzvukového letounu L-159 Alca a zhlédnout ceremoni-
ál, jehož součástí bylo udělení pamětních odznaků a čestné 
stuhy Společnosti Václava Morávka. Akce se konala také k 
výročí 77 let od konce druhé světové války.

Marie Nývltová

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV 
OBCÍ A SENÁTU 2022
Prezident republiky vyhlásil na dny 
23. a 24. září 2022 volby do zastupitel-
stev obcí a třetiny Senátu Parlamentu 
České republiky (I. kolo) rozhodnutím 
publikovaným ve Sbírce zákonů pod 
č. 81/2022 Sb..

Upozorňujeme občany, že z důvodu dovolené od 25. 7. do  5.8.2022 nelze 
navštívit agendu czechpoint, agendu poplatků a evidence obyvatel (přihlá-
šení k trvalému pobytu), agendu hřbitova. Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Církvice oznamuje, že od 1.7.2022 přijme 
pracovníka na údržbu obce.

JAKUBSKÉ POSVÍCENÍ
Srdečně zveme všechny občany na 
Jakubské posvícení v pohostinství 
Na Špýchaře, které se bude konat v 
sobotu 27.8. 2022. Od 16:00hodin se 
můžete těšit na zábavné odpoledne 

pro děti a následovat bude od 20:00 
pro dospělé večerní zábava s živou 
hudbou. Po celou dobu bude zajiště-
no bohaté občerstvení.

TRADIČNÍ POSEZENÍ SE SENIORY
V pátek 2.9.2022 od 14:00 hodin se 
uskuteční tradiční posezení se senio-
ry. Můžete se těšit na vystoupení dětí, 
děti z taneční školy zatančí latinsko-

americké tance a k poslechu a tanci 
bude hrát pan Kruliš. Nebude chybět 
ani malé občerstvení.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 
SE KONÁ VE ČTVRTEK 
1. ZÁŘÍ 2022.
Žáci 1. ročníku se shromáždí v 7 h 45 
min. před Mateřskou školou Církvi-
ce, ostatní žáci před základní školou. 
Všichni si přinesou přezůvky a prvňáčci 
i školní tašky. Rodiče, kteří chtějí přihlá-
sit dětem obědy, to oznámí nejpozději 
den předem paní Daně Vrané do škol-
ní jídelny při MŠ Církvice (tel. 327 571 
480, e-mail: ms.cirkvice@cbox.cz ).

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Ivana Vraná, Jaroslav Vyhnálek, Jiří Lanc, Zdeňka Šlapáková, Jaroslava Gregorová, Marie Nemčeková, 
Jiří Vaněk, Anna Matěnová, Danuše Fořtová, Marta Hlaváčková, Eva Doušová, Bohuslava Horáčková, 
Marie Žítková.

SPOZ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 11. května jsme přivítali do života dalších pět no-
vých občánků obce Církvice. Jsou jimi Benedikt Baroch, Ště-
pán Krátký, Robin Ryšánek, Jana Růžičková a Tadeáš Koryt-
ko.  Starosta obce pan Jiří Volenec ve svém projevu popřál 
dětem hodně zdraví, štěstí a spokojené dětství. Jejich rodičům 
poděkoval za rozhodnutí přivést na svět a vychovávat své děti 
v Církvici a popřál jim hodně zdraví a úspěchů ve výchově. 

Kulturní vystoupení připravila se svými žáky paní učitelka Ja-
roslava Uhlířová, která všechny nové občánky fotografovala 
v připravené kolébce.  Stejně jako všechna předchozí vítání 
i toto se uskutečnilo v srdečné atmosféře. Slavnostní ráz do-
dala přítomnost příbuzných a přátel rodin přivítaných spo-
luobčánků.  „Dítě je největší dar, dar, který se nedá koupit. 
Narozením dítěte jste se stali nejbohatšími lidmi.“

Děkujeme „Jajce“ Uhlířové za dlouholetou přípravu pro-
gramu k vítání občánků s dětmi z naší základní školy.

MÍSTNÍ KNIHOVNA

ODPOLEDNE S ANDERSENEM
Když jsme letos po dvou letech nedobrovolné pauzy začali 
připravovat Andersenovu noc, nevěděli jsme, jak se situace 
bude vyvíjet a zda nepřijde zase nějaké hygienické opatření, 
které by naše plány překazilo. A proto jsme se letos rozhodli 
pro variantu bez nocování. A tak se v pátek, 22. dubna, kona-
lo v zázemí sportoviště “Odpoledne s Andersenem”. Se všemi 
přihlášenými dětmi jsme se vydali na putování za Josefem 
Ladou, kterého zná a má ráda už celá řada generací. Kdo z nás 
by neznal osudy mluvícího kocoura Mikeše, příhody chytré 
kmotry lišky a nebo vyprávění o bubácích a hastrmanech. 
Byla by škoda, aby současná generace vzhledem k elektronic-
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kým vymoženostem o toto krásné národní dědictví přišla. 
No a jak to naše putování vlastně probíhalo? Po úvodním 
seznámení jsme zhlédli poutavě natočený hraný dokument 
o panu Ladovi, ve kterém byly indicie pro závěrečný kvíz. Po-
tom ještě děti vyslechly povídku o tom, co bylo příčinou toho, 
že se kocour Mikeš vydal do světa a samy se na takovou cestu 
vydaly. No a co by to bylo za odpoledne, kdyby se nepřidal 
sport a soutěže, které vedou děti k neuvěřitelným výkonům 
v cestě za vítězstvím. Které družstvo nasbírá nejvíce MIKE-
ŠÁKŮ za svoji snahu, zvítězí a vrátí se jako první ze světa. To 
byste koukali, jak se děti povzbuzovaly a snažily se být nejlep-
šími, třeba při pomoci vodníkovi s lovením přemnožených 

rybiček. A nebo jaká úžasná spolupráce nastala mezi dětmi 
různého věku, když musely ve dvojicích s nafouknutým ba-
lónkem překonat slalom a získat stužku na jarní věneček. 
A co teprve, když se ve štafetovém závodu měl co nejrychleji 
složit rozstříhaný obrázek pana Lady. A protože dětem venku 
notně vyhládlo, šli jsme se dovnitř občerstvit. Děti si ale mu-
sely z připravených surovin večeři udělat samy. A to potom 
chutná dvojnásob. Různé pomazánky se dětem povedly a na-
mazané na chleba v dětech mizely neuvěřitelnou rychlostí.  
A kdo že celé to andersenovské klání vyhrál? No přece všich-
ni, kteří se účastnili a vše si co nejlépe a s radostí užili. A to je 
cílem veškerého našeho počínání.

V červnu přišly na návštěvu do knihovny děti z mateřské školy. Nejen, že se porozhlédly po knihovně 
a spoustě knížek, ale také si poslechly pohádku.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
První rok školní docházky je pro kaž-
dého z nás ve znamení zvládnutí prv-
ních krůčků ve čtení, psaní a počítání. 
Prvňáčci z naší církvické školy ukázali, 
že čtení jim jde už výborně. Své umění 
předvedli panu starostovi, který děti 
slavnostně pasoval na čtenáře. Pasová-

ní prvňáčků se koná v rámci projektu 
Knížka pro prvňáčka - Už jsem čtenář. 
Děti dostaly na památku knížku od 
Kláry Smolíkové, Pasovací glejt, zá-
ložku do knížky a poukázku na svou 
první průkazku do knihovny zdarma.

Marie Nývltová

ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY 

VÍCE SLUNÍČEK NA NAŠI ZAHRADU
Prostorná zahrada naší MŠ umožňuje dětem jak sportovní 
vyžití se spoustou herních prvků, tak i činnosti vzdělávací, 
a to za každého počasí, díky nové zahradní učebně. Již dru-
hým rokem se věnujeme i pěstitelským činnostem.
Začátkem jara nás ve třídě myšiček napadla myšlenka zkráš-
lit starý plot v zadní části zahrady osázením slunečnic. Akci 
jsme nazvali „Více sluníček na naši zahradu“ a naplánovali na 
den 5. 4. 2022. A přípravy začaly.
Nejprve jsme oslovili fi rmu na výrobu vařeček Družstvo - 
Dřevotvar, Jablonné nad Orlicí, která nám je ochotně zdarma 
zaslala. Vařečku si děti nejprve natřely na zeleno a zhotovily 

květ slunečnice, kterou posléze využily při sázení. Zakoupili 
jsme semínka slunečnic a začali s nácvikem programu, pro-
tože jsme na tuto akci pozvali i rodiče. Pan Štift er se nabídl 
s přípravou velkého záhonu, paní Náhlovská zase zakoupila 
konvičky na zalévání a paní Topinková k tomu upekla výbor-
ný makový závin, za což jim moc děkujeme.
Konečně nastal ten den, na který jsme se všichni moc těši-
li. Děti rodičům předvedly tématicky zaměřený program, 
po kterém si na zbylé vařečky mohly zhotovit, ve spolupráci 
s rodiči, slunečnici domů. Děti se s pomocí rodičů a učitelek 
naučily zasít semínko a dozvěděly se, jak se o kytičku budou 
dále starat. Odměnou za práci bylo občerstvení. S dětmi jsme 
upekli bábovku, dokonce i slunečnicový koláč, připravili kávu 
a čaj. Nejvíce jsme si však pochutnali na buřtech opečených 
na našem ohništi, které tatínkové roztopili díky dřevu, které 
nám poskytla naše paní školnice. Atmosféra byla velice pří-
jemná, tatínkům chybělo už jen pivo. Akce se vydařila i díky 
pěknému počasí a nikomu se nechtělo domů. Cílem této akce 
bylo seznámení dětí s péčí o rostliny a prohloubení spoluprá-
ce s rodiči, což se nám podařilo. Děti se o své rostlinky den-
ně starají a navíc si vypěstovaly i ředkvičky. Už se těšíme, až 
nám vykvetlé slunečnice budou do podzimu zdobit zahradu 
a v zimě jejich semínka použijeme do krmítek pro ptáčky.
Těší nás pochvala rodičů a už se zamýšlíme nad další společ-
nou a hlavně takto vydařenou akcí.

P. učitelky ze třídy „Myšiček“

NAŠE ZAHRADA
V naší mateřské škole máme nádher-
nou velkou zahradu. Je to krásný pro-
stor, který nám umožňuje být venku 
skoro celý den. Díky zřizovateli byl 
v loňském roce postaven venkovní al-

tán, který hojně využíváme i v době, 
kdy venku například prší. Velká část za-
hrady je zatravněná a díky revitalizaci 
zeleně v naší obci také osázena novými 
cca 30ti ovocnými stromy. Herních prv-

ků máme však k počtu dětí nedostatek. 
A tak jsme z rozpočtu školy zakoupili 
jednu lanovou sestavu a třídílnou kla-
dinu s tím, že časem tyto herní prvky 
doplníme o další. Jenže nám to nedalo, 
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a začali jsme pátrat po dalších možnos-
tech fi nancování. Nejdříve jsme zažá-
dali o grant z fi rmy ČEZ, a to na herní 
prvky, které by doplnily již zakoupené. 
Jednalo se o dalších 5 lanových sestav, 
nášlapné kameny a lanová pyramida.  
Následně jsme odeslali žádost o grant 
do elektrárny Chvaletice, která zahr-
novala realizaci vrbových staveb – tu-
nel a dvě iglů. Také jsme poptali různé 
nadace. Zjistili jsme však, že je to boj 
s větrnými mlýny. Průběžně od února 
nám začaly přicházet zamítavé odpo-
vědi z jednotlivých nadací. Na konci 
dubna nám však přišel e-mail z Nadace 
Agrofert, že naše žádost byla posouze-
na kladně, a tak nám poskytnou dar ve 
výši 100.000,- Kč na herní prvky. Naše 

radost byla opravdu obrovská. V této 
době jsme se ještě upínali na získání 
fi nanci z ČEZu, ale na začátku května 
nám bohužel přišla zamítavá odpověď 
jak od ČEZ, tak od elektrárny. O to víc 
si daru z nadace vážíme. Ihned jsme 
poptali a následně objednali alespoň 
5 lanových prvků, které nám vytvoří 
s již stávajícím prvkem šestiúhelník. 
Děti tak budou mít více možností pro 
jejich volnou hru spolu se sportovním 
vyžitím. Díky tomu bude zahrada více 
využita a veškeré činnosti a aktivity 
budeme moci z vnitřních prostor pře-
sunout do venkovních. Tím se u dětí 
zlepší pohybové schopnosti, povede-
me je k lásce ke sportu, zlepší se jim 
imunita díky přirozenému otužování a 

herní prvky budou sloužit i jako pre-
vence proti obezitě. Budou je využí-
vat všechny děti z mateřské školy, tzn. 
v současné době všech 67 dětí. Do 
budoucna se budeme snažit školní za-
hradu ještě více zvelebovat a upravo-
vat. Ministerstva často vypisují různé 
granty, a pokud to bude jen trochu 
možné, rádi toho využijeme a žádost 
podáme. I když víme, že úspěch není 
vůbec zaručen, stále se nám vynalože-
ná práce vyplatí. Děláme to přece pro 
naše děti a ty jsou pro nás vším. 
Tímto bych ještě jednou ráda podě-
kovala Nadaci Agrofert, která nám 
k realizaci našich plánů velkou měrou 
pomohla. 

Kotková Jana

CHRÁNÍME PŘÍRODU
Existuje známé české přísloví „Co 
se v mládí naučíš, ve stáří jako když 
najdeš“, a to platí určitě i v třídění 
odpadu. Proto v naší mateřské ško-
le vedeme děti i k péči o své okolí 
a tedy i k třídění odpadu. V roce 
2008 vznikl projekt Recyklohraní, 
aneb Ukliďme si svět, jehož zámě-
rem bylo  podpořit environmentál-
ní výchovu v mateřských a základ-
ních školách v České republice. 
Cílem projektu je prohloubit zna-
losti dětí v oblasti třídění a recyk-
lace  odpadů a umožnit jim osobní 
zkušenosti se zpětným odběrem 
baterií a drobných použitých elek-
trozařízení. Recyklohraní rozvíjí 
vztah dětí k životnímu prostředí 
formou tématických her, praktic-

kých zkušeností, kvízů a menších 
projektů, ale také přímou účas-
tí dětí ve sběru použitých baterií 
a vysloužilého drobného elektroza-
řízení. V této soutěži se naše mateř-
ská škola umístila na krásném  330 
místě z 1688 škol z celé republiky. 
Obdrželi jsme diplom za aktivní 
spolupráci a poukázku na 700 Kč 
do sítí prodejen Kaufland, kterou 
použijeme na odměny pro děti. 
Děti z  mateřské a základní školy se 
spolu  zapojily  do akce „Ukliďme 
Česko“. Možná by Vás překvapilo, 
kolik odpadků se jim podařilo po 
celé vesnici nasbírat.
Sběr hliníku
Ve školním roce 2021/2022 jsme 
pro firmu METAL TRADE CO-

MAX, a.s. nasbírali 77 kg hliníku. 
Ze 100 škol se naše malá mateřská 
škola umístila na úžasném 22. mís-
tě. Obdrželi jsme děkovný certifi-
kát za příkladný sběr odpadového 
hliníku z domácností.
Sběr papíru
Firmě AVE Čáslav odevzdáváme 
pravidelně  již několik let starý 
papír. Za každý  odvoz máme cca 
1500-1800,- Kč. Peníze jdou na 
účet SRPŠ a hradíme z nich diva-
dla a akce pro děti. Děkujeme tímto 
občanům, kteří nám ve sběru po-
máhají.
Děti se učí z velké části do určitého 
věku pozorováním nás, dospělých a 
proto buďme jim příkladem.

Kostincová Alena

ZÁPIS DO MŠ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve dnech 3. a 4. května 2022 proběhl v naší mateřské škole 
zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. 
Zápis byl spojen se dnem otevřených dveří a na jeho orga-
nizaci a průběhu se podílel celý pedagogický tým. Abychom 
dětem a rodičům jejich první návštěvu v naší MŠ zpestřili, 
přivítali jsme je v převlecích broučků, myšiček a koťátek. Tak 
se jmenují jednotlivé třídy, do kterých budou děti rozděle-
ny. K zápisu se dostavilo 25 dětí v doprovodu svých rodičů. 
Z kapacitních důvodů bylo možno přijmout pouze 16 dětí. 
Zatímco se rodiče věnovali administrativním záležitostem, 
dětí se ujaly paní učitelky. Seznámily je s prostředím školky 
a s hračkami, se kterými si měly možnost pohrát. Potěšilo nás, 
že se všechny děti cítily v naší mateřince dobře a nikdo nepla-
kal. Za odměnu si odnesly dárečky a sladkosti, které jsme pro 
ně připravili. Tak v září na shledanou, moc se na Vás těšíme!

Dymáková Laděna

DOBRODRUŽNÁ CESTA ZA POLABSKOU ŘEPAŘSKOU DRÁŽKOU
Ve středu 18.května 2022 se děti ze tří-
dy Myšiček a Broučků vydaly na výlet 
do Sendražic na Kolínskou řepařskou 
drážku. Vyjeli jsme v ranních hodi-
nách, a již samotná cesta autobusem 
byla pro děti zážitkem. Po příjezdu 
jsme se posilnili svačinkou, kterou dě-
tem připravily paní kuchařky a násled-

ně jsme se nechali dopravit vláčkem ze 
stanice Kolín – Sendražice do Býchor. 
Počasí nám přálo a cesta přírodou 
uběhla velmi rychle. K vidění byla na-
příklad perníková chaloupka, čaroděj-
nice, indiánská osada a spousta lesních 
zvířátek.  Na konečné stanici v Býcho-
rech na děti čekal dětský park s atrak-

tivními herními prvky a příjemným 
posezením v přírodě, kde si děti veš-
keré atrakce vyzkoušely. Výlet se velmi 
vydařil a společně jsme si ho náramně 
užili. Do mateřské školy na oběd jsme 
se vraceli plni dojmů a zážitků z hezky 
stráveného dopoledne. 

P. učitelky ze třídy „Broučků“

PUTOVÁNÍ PIRÁTŮ ZA POKLADEM
V letošním roce jsme se rozhodli, že pro třídu „Koťátek“ usku-
tečníme náš školní výlet netradičním způsobem. Vedly nás 
k tomu mnohaleté zkušenosti. Jak už to s dětmi bývá, dlou-
há cesta je zmáhá. Některé cestu autobusem špatně snášejí 
a není jim dobře. A výsledný efekt? V cíli naší cesty bývají děti 
často unavené a bez většího zájmu. Tomu jsme chtěli přede-
jít a dopřát dětem den plný dobrodružství, zábavy a smíchu. 
Proto jsme si za cíl našeho výletu vybrali Kmochův ostrov 
v nedalekém Kolíně. Ve čtvrtek 26.5.2022 jsme se všichni pře-
vlékli do pirátských úborů, vyrobili jsme si pirátskou vlajku, 
a takto vyzbrojeni vyšli na místní vlakové nádraží. Již samot-
ná cesta vlakem byla pro děti velkým zážitkem, protože ně-
které vlakem ještě nejely a byla to pro ně premiéra. I počasí 
nás podpořilo, i když jsme do poslední chvíle nevěděli, zda se 
výlet uskuteční. Nakonec se na naše piráty usmálo sluníčko a 
jelo se. Na ostrově děti objevily starodávnou listinu s pověstí 
o jeho dávných obyvatelích a ukrytém pokladu, který se do-
posud nikomu nepodařilo objevit. Děti pozorně posloucha-
ly. Naše hra je zaujala a s nadšením podle indicií se vydaly 
ukrytý poklad hledat. Nebylo to snadné, ale o to více radosti 

bylo, když se jim to podařilo. Jásaly, že to byly právě ony, kdo 
poklad objevil. O poklad se nálezci spravedlivě podělili a o to, 
aby jim cesta na nádraží rychleji utíkala, se postarala zmrzli-
na dle vlastního výběru. Myslíme si, že to pro naše piráty byl 
opravdu velký zážitek a pro nás dobrá zkušenost a zjištění, že 
k dětské radosti stačí opravdu málo, a že i obyčejný fi nančně 
nenáročný výlet může v dětech zanechat spoustu nezapome-
nutelných zážitků a dojmů.

P. učitelky ze třídy „Koťátek“                        

ČTEME A HRAJEME SI POD ŠIRÝM NEBEM
Ve spolupráci s Nadačním fondem 
Eduzměna se ve středu 8. 6. 2022 usku-
tečnila v pořadí již třetí společná akce 
mateřské a základní školy s názvem: 
„Čteme a hrajeme si pod širým nebem“. 
Žáci z pátých ročníků si pro předškolní 
děti připravili pět stanovišť zaměřených 
na Ezopovy bajky. Děti byly rozděleny do 
čtyř skupin s odpovídajícím zvířecím od-

znakem. Tichým průvodcem každé sku-
piny byla jedna z paní učitelek. Program 
byl pestrý – na jednotlivých stanovištích 
přečetli žáci pátých ročníků bajku a ná-
sledovalo pět úkolů zaměřených na roz-
voj paměti, čtenářské pregramotnosti či 
matematického myšlení. Po každém spl-
něném úkolu se mohli předškoláci těšit 
z odměny ve formě náramku na své ruce 

a poté popojeli s autíčkem Finger Car od 
fi rmy Trihorse po vyznačené dráze. Tato 
autíčka byla zafi nancována Eduzměnou 
a slouží jako didaktická pomůcka pro 
žáky mateřské a základní školy. 
Autíčka Finger Car cíleně rozvíjí soustře-
dění, motorické a kreativní schopnosti dí-
těte. Jen pár chvil jízdy s autíčkem dokáže 
potrápit mysl každého, kdo se pokusí ří-
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ŠKOLNÍ ZPRÁVY

dit autíčko pomocí prstu nebo fi xu. I rovná jízda vyžaduje na-
prosté soustředění a klid, a skutečně to není nic jednoduchého! 
V polovině programu bylo připravené občerstvení pro všechny 

zúčastněné a po přestávce byl prostor na dokončení zbylých sta-
novišť. Na závěr si děti mohly autíčkem projet připravené dráhy 
ve tvaru zvířat. V 11 hodin se chýlila akce ke konci. Všechny 
týmy okomentovaly své výsledky a podělily se o své dojmy. Po 
závěrečném vyhodnocení následovalo předání diplomů, společ-
ná fotografi e a poděkování všem zúčastněným.
Děkujeme Nadačnímu fondu Eduzměna za fi nancování usku-
tečněných projektů a také za jeho aktivity ve prospěch rozvoje 
školství. Projekt spolupráce mateřské a základní školy jsme po-
stavili na budování přátelských vztahů mezi staršími kamarády 
ze základní školy a dětmi z mateřinky – budoucími prvňáčky. 
Děti si v rámci pravidelných setkávání zkoušely týmovou práci 
a učily se trpělivosti a ohleduplnosti jeden k druhému. V rámci 
projektů jsme rovněž navázali a prohloubili spolupráci mezi pe-
dagogickými pracovníky a vedením obou škol. Setkávání pro-
bíhalo vždy v přátelské atmosféře a těšíme se na další společné 
projekty! 

Přípravný tým MŠ a ZŠ

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Červen je měsícem mnoha vůní. Voní jahodami, třešněmi, rů-
žemi, lípami, ale hlavně prázdninami. No a na ty je potřeba se 
pořádně připravit. Třeba tím, že se hezky rozloučíme se škol-
ním rokem. A právě takové loučení se uskutečnilo ve čtvrtek 
23.6. 2022 na zahradě naší mateřské školy. Za přítomnosti dětí 
ze všech tříd, pedagogických pracovnic, rodinných příslušníků 
a zástupce obecního úřadu jsme se rozloučili s našimi předško-
láky, kteří v září usednou do lavic jako prvňáčkové. Slavnost 
zahájila paní ředitelka přivítáním všech přítomných, podě-
kováním rodičům za dobrou spolupráci a popřála jim i jejich 
dětem hodně úspěchů a radosti v dalším životě. Děti se nej-
prve představily a potom formou písniček, tanečků a říkanek 
prezentovaly to, co se v mateřské škole naučily. Také kurážně 
a s přehledem odpovídaly na otázky kladené paní ředitelkou 
a paní učitelkou Claudinkou. Toto své závěrečné vystoupení 
zvládly na jedničku a byly za to odměněny velkým potleskem. 
Po té následovala přestávka, kterou jsme využili k občerstvení 
ve venkovní učebně. Zatím, co jsme se občerstvovali chladný-
mi nápoji, kávou a připravenými dobrotami, se na své vystou-
pení nachystal klaun Cucino. Svolal si nás zpátky pod sluneč-
níky a započal svou zábavnou  „jízdu“. Nejprve s dětmi tančil, 
potom kouzlil s kartami, s omalovánkami, bavil nás výrobou 
papírových peněz a dalšími vtípky a tanečky. Nejvíce děti po-
bavil výrobou velkých bublin a bublinek, které děti honily po 

zahradě. Na závěr pasoval 17 předškoláků na školáky. Pasova-
né děti dostaly šerpy, knížky a malé dárky. Společně s paní ře-
ditelkou je předával zástupce starosty pan Uhlíř, který přáním 
hezkých prázdnin a mnoha úspěchů ve škole, naši slavnost 
ukončil. Květa Roušalová

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
V pátek 1. dubna jsme u nás přivítali 20 budoucích prv-
ňáčků a zapsali jich celkem 21. Naše škola se proměnila 
v kouzelnou říši pohádek, které vládla mocná čarodějnice. 
Hned u vchodu přivítala všechny návštěvníky Pipi Dlouhá 
punčocha. Děti pak plnily úkoly, aby se mohly v září stát 
novými učedníky. U Mickyho a Minnie je čekaly krychlo-
vé stavby. Matematickou představivost prokázaly u Berušky 
s Ferdou. Pojmenovat a přiřadit stíny zkoušely u Karkul-
ky a vlka s babičkou v břichu. Kresbu postavy pak splnily 
u čarodějnic. Tam byly také slavnostně pasovány na budou-
cího prvňáčka. Děti ještě čeká červnový přípravný kurzík, kde 
se potkají společně se svou paní učitelkou a paní asistentkou 
a seznámí se s prostředím třídy a s různými metodami práce. 
Děkujeme za důvěru a už se na nové tvářičky moc těšíme.

Ludmila Hrušková

VELIKONOČNÍ PROHLÍDKA V BARBOŘE
V předvelikonočním čase vyrazili naši třeťáci a čtvr-
ťáci do kutnohorského chrámu sv. Barbory na veliko-
noční prohlídku. V honosných interiérech chrámu nás 
průvodce seznámil s příběhem Ježíše Krista i s jeho 

smutným osudem. Díky postupně vypracovaným úko-
lům z pracovních listů děti navíc dostaly bonusovou 
hádanku.

Klára Bucková
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VELIKONOČNÍ PROJEKT
Ve středu 13. 4. 2022 se po dvou dlouhých covidových le-
tech opět uskutečnil velikonoční projektový den. Hned 
ráno jsme se vydali vynést Moranu a vyměnit ji za nové 
líto. Děvčata zpívala píseň „Smrt plave po vodě“, chlapci za 
zvuku řehtaček honili nevěrného Jidáše. Pak jsme se všich-
ni vrátili do školy, kde probíhaly velikonoční tvořivé dílny 

a osvěžování velikonočních tradic a vypravování Ježíšova 
příběhu. Peklo se a připravovala se tradiční velikonoční jíd-
la, vyráběly se velikonnoční výrobky, přáníčka, zdobily se 
kraslice. Děti si výrobky odnesly domů, aby zdobily veliko-
noční tabuli. Celý den jsme si moc užili.

Ludmila Hrušková

ŽEHUŠICKÝ POHÁR
V pátek 29. 4. 2022 jsme se opět po 
dlouhé dvouleté pauze mohli zú-
častnit atletických závodů v Žehuši-
cích. Počasí nám přálo, i když ráno 
byla trochu zima.  Naši žáci splňují 
kategorii starší a mladší přípravky. 
Soutěžili v běhu na 50, 60 a 300 m, 
ve štafetě na 4 x 200 m, ve skoku 
do dálky a hodu. Všichni se snaži-
li splnit svou disciplínu co nejlépe. 
Ostatní děti je hlasitě povzbuzovaly. 

Sice jsme neměli moc času na tré-
nování, přesto jsme přivezli dvě zla-
té medaile. Zasloužil se o ně Šimon 
Kubín z 5. ročníku. Vyhrál v běhu 
na 60 a 300 m. Gratulujeme a všem 
dětem moc děkujeme za reprezenta-
ci naší školy.

Jaroslava Uhlířová

UČENÍ V ZOO
V pondělí 9. května vyrazila 1., 2. a 3. třída do Jihlavy do 
zoologické zahrady. Jeli jsme autobusem, cesta rychle ubíha-
la a za hodinku a půl jsme byli na místě. Dětem jsme připra-
vili pracovní listy, které jsou volně ke stažení na internetu, 
rozdělili je do skupin, nechali je prozkoumávat zoo a plnit 
úkoly k textu. V jedenáct hodin byl pro všechny děti připra-
ven společný program. Prvňáčci a druháčci se podívali na 
zoo v krabici. Na výběr měli hned několik krabic s písmeny 
a v každé krabici na ně čekalo překvapení. To si třeba vybrali 
krabici s písmenkem O a dozvěděli  se něco víc o opicích. 
Měli i možnost  sáhnout si na kůži z tygra, medvěda a po-
hladit si hada. Ve skupinách si ještě složili puzzle a roztřídili 
oříšky. Třeťáci pluli kolem světa a navštívili všechny svě-
tadíly. Připomněli si objevení Ameriky a hmatem, čichem 
a zrakem poznávali plodiny, které Kryštof Kolumbus při-
vezl. Poznávali také zvířata, která v severní a jižní Americe 
žijí. V Africe skládali puzzlíky typických afrických živočichů 
a seznámili se s lebkou a obratlem žirafy, v Asii si zkusili 
manipulovat s hůlkami a poznávali kůže šelem. V Austrá-

lii se dozvěděli, jak se rodí vačnatci. 
V Evropě si poslechli řeč našich sou-
sedů a hádali, kterému státu asi daný 
jazyk patří. V každém světadílu se do-

zvěděli spoustu informací o zvířatech, 
která pak mohli vidět i na vlastní oči v 
jihlavské zoo. Devadesát minut uteklo 
jako voda. Zbýval už jen čas na nákup 

suvenýrů a cestu domů. Celý den byl 
jako korálek. Shodli jsme se, že by-
chom v zoo vydrželi až do večera.

Ludmila Hrušková

SPORTOVNÍ DEN
V pondělí 30. 5. 2022 k nám přijel trenér Mgr. Jan Váňa 
a uspořádal pro děti na víceúčelovém hřišti sportovní den 
mládeže. Soutěžilo deset družstev napříč ročníky v pěti dis-
ciplínách. Každé družstvo si zvolilo svého kapitána a spor-
tovní dvojhodinové dopoledne mohlo začít. Hrál se fotbal, 
fl orbal, házená, frisbee a tenis. Členové vítězného druž-
stva pak spolu soutěžili o postup do fi nále v Poděbradech. 
Za naši školu zvítězili a o pohár v Poděbradech se utkají 
Alice Kovácsová, Jakub Hnilička a vítěz celého klání Matěj 
Kielar. Vítězům gratulujeme a zúčastněným děkujeme za je-
jich úsilí.

VÝLET ČTVRTÉ A PÁTÉ TŘÍDY DO IQLANDIE
V pondělí 16. 5. 2022 vyrazil čtvrtý 
a pátý ročník na dlouho očekávaný 
výlet do iQLandie. Na místo jsme jeli 
vlakem z Kolína, počasí nám přálo 
a snad i proto byla cesta docela příjem-
ná. V Liberci stačilo ujít z nádraží pár 
minut pešky a hned se před námi tyčila 

velká budova plná naučných expozic. 
Ještě před budovou jsme si vyzkoušeli 
prolézt obrovskými vajíčky nebo vlast-
ní vahou nadzvednout auto na kladce. 
Uvnitř nás čekala fascinující podívaná, 
tři patra zábavy a poznání. V přízemí si 
děti vyzkoušely naprogramovat velký 

vodopád a vyhrály si s vodní dráhou. 
Po zhlédnutí hrající fontány jsme se 
společně vydali do prvního patra. Tam 
nás čekala expozice s živly. Viděli jsme 
větrné, vodní i ohnivé tornádo, děsivou 
bleskovou show a zkusili jsme se obalit 
do obří bubliny. Na druhé straně patra 
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jsme nalezli Geo expozici. Prošli jsme Hvězdnou bránou, 
vyzkoušeli interaktivní pískoviště, výcvik astronautů, 
zatočili se spolu se zemí a strojem času se přenesli do 
dalšího patra. Nechali jsme očarovat své smysly ve stej-
nojmenné expozici a v té zaměřené na lidské tělo, jsme 
potkali robota Thespiana, který neuvěřitelně reagoval na 

všechny otázky i změny situací. Opomenout nesmím ani 
poslední patro se svítivým tunelem, planetami, blesky, 
vyspělou technologií a matematickou místností plnou 
edukativních nástrojů, které by se jistě hodily i nám do 
výuky matematiky a geometrie.

Anna Smutná

EXKURZE DO PTAČÍ ŘÍŠE
V pátek 27. 5. 2022 vyrazila třetí a pátá třída do venkovní 
učebny při ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře na vzdělávací pro-
gram „V ptačí říši“. Vyrazili jsme hned ráno a využili místo 
konání ke krátké návštěvě Sedleckého kláštera a Kostnice 
v Kutné Hoře. V deset hodin nás čekal program vzdělá-
vacího střediska Pod Horami, který se konal ve venkovní 
učebně při ZŠ Jana Palacha. Paní lektorka nejprve děti se-
známila s nejznámějšími ptáky, jejich vejci a hnízdy. Poté 
byly děti rozděleny do skupin a zkoušely hádat ptáky po-
dle peří a podle zvuků. Nakonec si všichni vyzkoušeli svým 
zobáčkem v podobě kolíčku nasbírat přírodniny a postavit 
vlastní hnízdo.  Děti se dozvěděly řadu nových informací 
a pocvičily si i jízdu městskou hromadnou dopravou. Celý 
den jsme strávili na čerstvém vzduchu. Přijeli jsme vyfou-
kaní, ale spokojení.

Ludmila Hrušková

DĚTSKÝ DEN
Dne 1.6. 2022 oslavily děti svůj svátek netradiční šipkova-
nou, ve které byly úkoly na spolupráci skupin, smyslové 
aktivity a sportovní úkoly. V této šipkované nebylo cílem 
najít poklad, ale zachránit paní učitelky. Říkáte si, jak to 
celé vypadalo? Ráno se děti sešly ve třídách a když jejich 
paní učitelky vůbec nedorazily, tak se je společně s paní-
mi asistentkami vydaly hledat. Hned venku před školou 
objevily přivázanou paní ředitelku a dopis od únosce. Dál 
postupovaly po šipkách, někde musely vyřešit šifru, která 
jim prozradila místo, kudy mají pokračovat a vyzkoušely si 
i kousek cesty jít podle mapy. Na trase postupně plněním 
úkolů zachraňovaly paní učitelky a hledaly obálky s úkoly. 
Čekalo je např. třídění odpadu, překážková dráha, pozná-
vání věcí z krabice, lovení klíče z vody, sestavení společného 
srdce z rostlin, chůze s kamarádem se svázanými dolními 

končetinami, chůze poslepu a další. Po záchraně poslední 
paní učitelky čekala na každého odvážného zachránce malá 
odměna. A komu vděčíme za tento nápad? Na plánování 
a přípravě šipkované pracovaly děti ze školního parlamentu. 
Pravidelně se setkávaly, aby vše dobře naplánovaly a vymys-
lely úkoly, které tam chtějí mít. Vymýšlely a sepisovaly dopis 
od únosce, hlasovaly o ten nejlepší, musely vybrat vhodnou 
cestu, přemýšlely nad potřebnými pomůckami a některé 
i připravovaly. Nejnáročnější pro ně bylo udržet celou akci 
v tajemství před svými spolužáky. A nejkrásnější pocit při-
šel, když mohly svým spolužákům prozradit, že tuto akci 
vymyslely. A my teď můžeme říct, že jsme na naše parlame-
nťáky moc pyšné a těšíme se, s čím nás překvapí příště.

Šárka Viktorová

„VEDEME ŠKOLU PRO DĚTI“
Máme za sebou dvouletý program 
„Ředitel naživo“ (ŘN).
Před třemi lety mi napsala mentor-
ka Minimalizace šikany, že program 
„Ředitel naživo“ je jako stvořený pro 
naši školu a my bychom v něm neměli 
chybět. Vůbec jsem netušila, o co se 
jedná a o programu nikdy neslyšela. 
Zkusila jsem se přihlásit a protože je 
tento program pro školní dvojici, tak 
jsem si jako parťáka zvolila svou me-
todičku prevence a člověka, který mi 
s vedením školy pomáhal. Zpracovaly 
jsme motivační esej, prošly jsme kon-
kurzem a nebyly přijaty. Další rok, 
když už jsme se smířily s tím, že nám 
účast není souzena, se nám ozval re-
alizační tým a oznámil nám, že letos 
máme přednostní místo a jsme tedy 
automaticky přijaty. A tak se začala 
naše dvouletá cesta plná učení, sdí-
lení, podpory a profesního růstu. Při 
společných setkáváních jsme se se-
znamovali s vizí ŘN a pracovali jsme 
na té naší školní vizi, která bude vy-
tvořena a sdílena našimi pedagogy. 
Mluvili jsme o dopadu výuky na žáka, 
pedagogickém leadershipu, rolích ve-
dení (time managementu), manažer-

ských dovednostech, plánování. Po-
znali jsme svůj osobnostní styl a jeho 
souvislost s vedením týmu. Zkoumali 
jsme motivaci lidí a to, jak zavádět ve 
škole změny. Ochutnali jsme techni-
ky koučovacího přístupu, moderace 
a poskytování popisné zpětné vazby. 
Seznámili jsme se s formami profesní-
ho učení. Přemýšleli jsme o nerovnos-
tech ve vzdělání a o situačním vedení 
a delegování. Sestavovali jsme plány 

osobního rozvoje a připravovali roz-
vojové rozhovory s pedagogy. Neustá-
le jsme monitorovali, kde jsme a jak 
a kudy se vydáme, abychom naši školu 
rozvíjeli. Součástí studia byla i práce ve 
svépomocné skupině, která se skláda-
la z několika dalších  školních dvojic 
z různých škol z celé ČR, které se pra-
videlně scházely a pracovaly na růz-
ných tématech. Prošli jsme také něko-
lika exkurzemi a stážemi na vybraných 
školách. Využívali jsme individuální 
podporu kouče, který nám pomohl 
zdokonalovat naše lídrovské doved-
nosti. 3.6.2022 jsme slavnostně ukon-
čily svou účast v programu a já mohu 
s hrdostí říct, že naplňujeme heslo ŘN 
„Vedeme školu pro děti“. Za dva roky 
jsme naši školu neskutečně posunuly. 
Máme sdílenou vizi, umíme plánovat 
a profesně se učit, sledujeme cíle, dů-
kazy a celkový dopad výuky na děti 
a zajišťujeme podmínky pro to, aby se 
naše děti učily naplno a s radostí. Po-
znaly jsme komunitu ředitelů a zástup-
ců z celé ČR a budeme se určitě potká-
vat i dál. Děkujeme za krásné dva roky, 
kdy jsme mohly růst.

Ludmila Hrušková

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 2. ROČNÍK
V pátek 3. června vyrazili žáci 2. ročníku do obecní 
knihovny. Paní knihovnice nás mile přivítala a přečetla 
nám pohádku o Bubáčkovi. I my jsme ukázali, jak umíme 
číst a část příběhu jsme přečetli také. Vyprávěli jsme, co 
jsme se z knížky dozvěděli a dostali jsme od Bubáčka úkol, 
nakreslit mu kamaráda. Následně jsme měli možnost, po-
dívat se po knihovně a vybrat si jakoukoliv knížku, do kte-
ré jsme se mohli začíst. Vybírali jsme si knížky pohádkové, 
s dětským hrdinou, encyklopedie o dinosaurech a mnoho 
dalších. V knihovně se nám moc líbilo a slíbili jsme, že 
budeme chodit častěji…

Jitka Kvízová

LOUISIANA RANCH A NAŠI PRVŇÁČCI
V pátek 10. 6. 2022 se děti z prvního 
ročníku vydaly na místní Louisiana 
Ranch za dobrodružstvím. Během 
dopoledního programu plnily úko-
ly a odpoledne si užily na atrakcích. 
Hned u školy na děti čekal první úkol, 
kde se měly podepsat z nachystaného 
materiálu. K dispozici měly chlupaté 
kuličky, barevné drátky, nalepovací 
oči a další ozdoby. Na ranči je potom 

pan Bilý seznámil s hospodářskými 
zvířaty v českém i anglickém jazyce. 
Následovala výborná svačinka a dal-
ší úkoly, ve kterých si děti procvičily 
písmenka, čtení, počítání, spolupráci 
ve skupině i individuální schopnosti. 
Za každý splněný úkol získaly obálku 
s indicií. Podle poskládaných indicií 
objevily místo, kde se nachází klíč od 
truhly s překvapením a sladkou odmě-

nou. K obědu si opekly buřtíky, potom 
si ještě pochutnaly na zmrzlině a vrhly 
se na volnou zábavu v areálu. Děku-
jeme panu Bilému a paní Výborné za 
organizaci projektového dne pro naše 
prvňáčky a vytvoření krásného videa. 
Bylo to skvělé a máme radost nejen 
z toho, jak se to povedlo, ale i že v blíz-
kosti školy máme tak pěkný areál.

Šárka Viktorová
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PŘÍPRAVNÝ KURZÍK PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
V pondělí 6. a 13. června proběhl na naší škole přípravný 
kurzík pro budoucí prvňáčky. Při prvním setkání se děti 
seznámily s pravidly a s několika matematickými pro-
středími. Zkusily krokovat, pracovat s dřívky a poznat 
některé geometrické tvary. Na druhém setkání jsme naše 
pravidla zopakovali a naučili jsme se vyvozovat hlásku 
„o“ voláním, „s“ syčením a „b“ tlačením. Přiřadili jsme 
k písmenkům obrázky, které na ně začínají. Naučili jsme 
se také tři nové básničky. Na závěr jsme svoje počíná-
ní zhodnotili pomocí obrázkových karet. Nechybělo ani 
hraní s třídními stavebnicemi a hračkami. Děti teď čeká 
prázdninový odpočinek. Poslední týden v srpnu dosta-
nou dopis, ve kterém se dozví celoroční téma. Na naše 
nové prvňáčky se moc těšíme.

Ludmila Hrušková

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
V pátek 17. 6. jsme mohli s velkou radostí znovu obnovit 
naši tradiční Zahradní slavnost. Přípravy jsme ale zahájili 
mnohem dříve. S rodiči jsme naplánovali tvořivé dílničky, 
paní učitelky pilně trénovaly program s dětmi a sháněly se 
také sponzorské dary. 
V pátek naše přípravy vyvrcholily. Děti už od rána pomáhaly 
s přípravou stanovišť, dobrovolníci z řad rodičů a přátel školy 
stavěli stany a připravovali pohoštění. Děti trénovaly na do-
polední generální zkoušce s mikrofony a ozvučením. 
Celý den nám přálo počasí a my jsme mohli být alespoň 

trochu v klidu, že s deštěm si hlavu lámat nemusíme. Na-
stal čas zahájení slavnosti. V první části jsme vyhodnotili 
naše nejúspěšnější žáky v matematické, sportovní a výtvarné 
a literární soutěži. V soutěži s názvem Požární ochrana oči-
ma dětí se děti umístily i v okresním kole a pan Rychetský 
s panem Valentou z OSH Kutná Hora je přišli osobně ocenit. 
Následoval kulturní program. Prvňáčci se s paní učitelkou 
Šárkou Viktorovou v tomto školním roce vydali na dalekou 
cestu za záchranou trojzubce, který patřil královně všech 
moří. Na této cestě se naučili plno nových věcí a my jsme 

se s nimi podívali, jak se jim žije pod 
mořskou hladinou. Na dosud ne zce-
la zmapované území, kde žije lemuří 
partička, co tak ráda trsá, nás pozvali 
druháčci a paní učitelka Jitka Kvízová. 
Díky nim jsme se přenesli na ostrov 
Madagaskar plný zábavy a užili jsme si 
velkou párty. Třeťáčci  putovali se svou 
paní učitelkou Ludmilou Hruškovou 
celý školní rok s Mimoni. Proto se 
také symbolicky rozloučili tanečkem 
v mimoňských barvách. Choreografi i 
sestavila na skladbu Bruna Marse Ta-
neční škola Olymp Dance v Olomouci. 
Čtvrtý ročník v čele s třídní učitelkou 
Klárou Buckovou celý rok pronásle-
doval mocného ohnivého draka, kte-
rý sužoval obyvatele starověké Číny. 
Skupinka našich odvážných ninja bo-
jovníků se rozhodla po drakovi zapát-
rat. Prozatím našli jen několik dračích 
vajec. Nakonec  se jim podařilo draka 
najít a vyhnat. ”Včera jsem byl chyt-
rý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes 
jsem moudrý, proto měním sám sebe.” 
To je motto, které zdobí tablo žáků 5. 
třídy. Naši detektivové z posledního 
ročníku se snažili rozlousknout všech-
ny záhady a nástrahy před přecho-
dem do velkého světa. Připravit se ale 

nedá na vše. Člověk míní a covid mění. 
Inspirací pro show detektivů z 5. roč-
níku bylo hudebně dramatické vystou-
pení písničkáře Michala Horáka a ZŠ 
Říčany s názvem Plány jdou… 
S páťáčky se rozloučila bývalá tříd-
ní paní učitelka Denisa Janoušková 
a současná třídní paní učitelka Vero-
nika Kneysová a paní učitelka Anna 
Karolína Smutná. Všichni obdrželi ab-
solventská trička jako památku na naši 
základní školu. V loučení jsme pokra-
čovali a protože do zaslouženého dů-
chodu odchází paní učitelka Jaroslava 
Uhlířová, přišel se s ní rozloučit pan 
starosta a poděkoval jí za dlouhodo-
bou činnost ve Sboru pro občanské zá-
ležitosti. Paní učitelka poděkovala dě-
tem za účast na Vítání občánků a všem 
dětem popřála všechno nejlepší, aby 
šly životem v dobrých stopách, a aby 
se jim dařilo. Popřála také svým ko-
legyním i rodičům hodně sil a hodně 
zdraví na další cestě s dětmi. Na závěr 
ještě zazněla celoškolní společná pís-
nička. Nechybělo ani společné focení.
Po hlavním programu čekalo na 
všechny návštěvníky lahodné občers-
tvení v podobě lorny, langošů, palači-
nek, sladkého a slaného pečiva, mali-

novky, pivečka a vínečka. Dobrovolníci 
z řad rodičů, pedagogů i přátel školy se 
postarali o doprovodný program. Ma-
lovalo se na kamínky a na sklo, navléka-
ly se korálky a foukaly balónky heliem. 
Pro milovníky květin byl připraven sa-
moobslužný květinový stánek. Kluci si 
mohli zastřílet a nebo postavit stavbu 
z Lega. Naši žáci ve spolupráci s naši-
mi pedagogy připravili prodej výrob-
ků, výherní tombolu nebo fotokoutek 
s bublinkami. K hudbě a poslechu nám 
hrál Ruda Viktora. 
Naše zahrada chvílemi praskala ve 
švech. Nás vysoká účast návštěvníků 
velmi potěšila a i díky tomu se celá 
akce opravdu povedla. Přivítali jsme 
spoustu známých tváří. Není nic krás-
nějšího, než se setkat s odrostlými bý-
valými žáky a žákyněmi, kteří se do své 
bývalé školičky vrátí a jedno slunné 
odpoledne se na zahradě školy radují 
se svými bývalými paními učitelkami 
a vzpomínají na školní léta strávená 
v Církvici.
Dovolte nám poděkovat za sponzorské 
fi nanční i věcné dary, za pomoc a pod-
poru. Bez toho by naše Zahradní slav-
nost existovat nemohla. Děkujeme.

Ludmila Hrušková
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SDH CÍRKVICE 

OKRESNÍ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU  2022
Družstvo mužů SDH Církvice se zůčastnilo v sobotu 
28.května okresní soutěže v požárním sportu, které pro-
běhlo ve Vrdech - Horních Bučicích. Štafeta ve složení 
David Mrázek, Bohouš Klečka, Karel Klečka a Jan Holec 

předvedli krásný pokus bez nějakého záváhíní, ztratili 
pár desetinek na Uhlířské Janovice, brali tedy druhý čas. 
Následoval požární útok, kvůli několika absencím na 
poslední chvíli, jsme šli na útoky bez jediného trénin-
ku. Složení PÚ: koš - Jan Holec, savice - Tomáš Valenta, 
stroj - Martin Procházka, béčka - Aleš Melcer, rozdě-
lovač - Krael Klečka, proudy - Bohouš Klečka a David 
Mrázek. První pokus se povedl, čas jsme zastavili v čase 
31,46s, což byl průběžný druhý čas. Rozhodli jsme se 
druhý pokus zariskovat a vylepšit si útok. Ale hned po 
odstartování, bylo jasné, že rychlejší nebudeme, ze zá-
kladny jsme všichni vybíhali později, voda nebyla tak 
rychlá a delší byl i nástřik terčů. Byli jsme spokojeni, 
protože jsme věděli, že si domů odvezeme pohár. Vyhrá-
ly Uhlířské Janovice, na 2.místě skončili muži SDH Vrdy 
a my jsme vybojovali 3.místo. Karel a Bohouš Klečkovi 
pak se zapojili v týmu SDH Uhlířské Janovice krajského 
kola v požárním sportu v Kladně.

SOUTĚŽ O NEJRYCHLEJŠÍ 
ZADEK - NABÍRÁNÍ DVOJIC
V sobotu 23. dubna 2022 proběhla 
v Církvici na parku soutěž dvojic 
v nabírání nebo-li o nejrychlej-
ší zadek. Byl to první ročník této 
soutěže, přihlásilo se 8 dvojic. Šlo 
o nejrychlejší nabrání vody přes koš 
a savice do požární stříkačky. Každý 
měl 4 pokusy. Stupně vítězů: 1.mís-
to - SDH Zbraslavice, 2.místo - ČHJ 
Opatovice I, 3.místo - SDH Církvice. 

MÁJE 2022 
Dne 7. Května 2022 se konal dal-
ší ročník už tradičních Jakubských 
Májí v podání SDH Jakub. Dva roky 
před tím se nemohly konat kvů-
li epidemiologické situaci, o to víc 
jsme se na letošní ročník těšili. Vše 
začalo stavěním obecní májky v ran-
ních hodinách před budovou soko-
lovny v Jakubě. Následoval průvod 
obcí za doprovodu dechové hudby 
místních i přespolních hudebníků 
pod taktovku Pavla Holce. Bylo až 
k nevíře, kolik občanů vyšlo z do-
movů, aby si nechali zahrát písnič-
ku, občerstvit muzikanty a podpořit 

naše úsilí rozdat dobrou náladu. Bě-
hem tohoto vyčerpávajícího mara-
tónu bylo po obci rozdáno celkem 
120 malých májek. Po skončení prů-
vodu se konala májová zábava před 
hasičskou zbrojnicí, kde do ranních 
hodin bavila nemalé publikum hu-
dební skupina Tězký Váhy. Tímto 
bych chtěl poděkovat všem spolu-
občanům, kteří nás podpořili ať už 
během průvodu a nebo na večerní 
zábavě. Obrovský dík patří všem, 
kdo se na přípravě a samotné reali-
zaci akce podíleli.

Milan Sova
Starosta SDH Jakub

BĚH NA ROZHLEDNU 
VYSOKÁ
Okresní sdružení hasičů Kutná Hora 
uspořádalo 9. dubna 2022 jarní kolo 
v Běhu na rozhlednu Vysoká u Misko-
vic. Bohužel počasí nepřálo, ráno pole-
toval sníh a byla pěkná zima. Běhu se 
zúčastnili se i členové SDH Církvice. 
Martin Procházka v katergorii muži 
s dýchací technikou - 4.místo, v katego-
rii muži bez DT Karel Klečka - 3.mís-
to a Bohouš Klečka - 4.místo, Pavlína 
Junová ve straších žácích doběhla na 
12.místě. Poprvé si vyběhl rozhlednu 
Miroslav Hurt v kategorii muži nad 
40let a tuto kategorii vyhrál.

SDH JAKUB

TJ CÍRKVICE
MÍČOVÉ HRY
Na jaře jsme se u minivolejbalistů 
vůbec nenudili, děti se zúčastnily 
3.krajského kola v Kolíně 3.4.2022, 
potom nás čekalo 8.5.2022 finále 
v Mělníce a abychom ještě nezahá-
leli, tak jsme se s dětmi zúčastnili 
prvního ročník plážového minivo-
lejbalu v Kutné Hoře (22.5.2022). 
V červnu jsme děti přihlásili v ter-
mínu 18.6.2022 na Chlumeckou 
lentilku a protože ČVS v ten samý 
termín vypsal celostátní kolo v Pra-
ze, tak do Chlumce odjela jen část 
dětí a do Prahy jsme poslali děcka, 
která během roku měla nejlepší vý-
sledky v krajských kolech. Takže to 
je shrnutí našeho jara a teď už nás 
čeká rozlučka se sezónou a 2 měsíce 
volna. O prázdninách sice tréninky 

nebudou, ale na konci 
prázdnin, v termínu 
20.-27.8.2022 pořá-
dáme již tradičně 
naše soustředění, 
kde se děti budou 
připravovat na no-
vou sezónu. A dále 
pár podrobností pro 
ty, kteří se chtějí do-
zvědět, jak jednotlivé 
turnaje probíhaly:
V neděli 3.4.2022 jsme se 
v Kolíně zúčastnili dalšího kola kraj-
ského přeboru naší soutěže. Odjeli 
jsme s plným počtem přihlášených 
družstev, tj. 1 modré, 5 červených 
a 5 žlutých. Modré družstvo našich 
nejstarších děvčat začalo na turnaji 

výborně, a to jim vy-
drželo až do před-

posledního zápa-
su, kde bohužel 
děvčata prohrá-
la o 3 bodíky 
s kolínským A, 
ale to bylo je-

diné zaváhání 
a poslední zápas 

byl zase vítězný. 
I tak jediná prohra nás 

připravila o zlato a děvčata 
odvezla 2. místo z 12 týmů. Obrov-
ská gratulace a pochvala za před-
vedený výkon. V červené mladší 
kategorii jsme měli 5 týmů také 
z celkových 12 týmů. Zde je pořád 
znát, že většina našich týmů je tvo-
řena dětmi oranžovými, tedy o rok 
mladšími. Nakonec jsme z Kolína 
odvezli 4., 7., 8., 9. a 11. místo. Ve 
žluté nejmladší kategorii jsme také 
měli 5 týmů z celkových 13 týmů. 
A v této kategorii jsme si herně jis-
tější, děti už jsou natolik zkušené, 
že trošku ztratí soustředění na hru 
a zbytečně si můžou prohrát zápas. 
Dneska se to potvrdilo a finálová 
skupina byla napínavá až do konce, 
kde o prvním místě rozhodovaly 
setinky. Děti vybojovaly: 1., 2., 4. 
10. a 12. místo. 
Dalším turnajem bylo středočes-
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balu věnují. Proto naše výsledky 
jsou skvělé. Nejmladší žlutí získa-
li nejlepší umístění z našich týmů, 
a to 6.místo (Viky Kutílková a Vítek 
Malimánek) a 7.místo (Danda Laci-
na a Dany Pogorilyi) z celkových 32. 
týmů. V oranžové kategorii se nám 
zrovna úplně výsledkově nedařilo, 
ale hra chlapců byla slušná a trenéři 
byli spokojení s předvedeným vý-
konem. Pro Dádu Veselého a Šímu 
Valeše 29.místo z 38 týmů. Dále je 
zase pro trošku starší děti kategorie 
červená a v té nás reprezentovali Ar-
tur Pohorilyi a Bára Huber. Statečně 
v horku bojovali, zda by se nepoda-
řilo získat umístění v první desítce, 
ale v počasí, ve kterém se nedalo na 
slunci ani stát, natož hrát, tak vy-
bojovali místo 14. z celkových 41 
družstev. Pro představu bylo v Pra-
ze zhruba 500 dětí ve 188 týmech. 
A závěr jsem si nechala pro modrá 
děvčata, která tento turnaj měla jako 
rozloučení s minivolebalem a čás-
tečně i s naší TJ, protože budou dále 

ve volejbale pokračovat již v žactvu, 
a to u nás nemáme. Takže jejich další 
volejbalové kroky budou pokračovat 
do Kutné Hory. Jsou to ale děvčata, 
která u nás začala ve školce a předat 
je dále, je pro nás ctí a jsme na ně 
pyšní. Děkujeme děvčata za všech-
ny roky reprezentace naší TJ a pře-

jeme hodně volejbalových úspěchů 
v dalších letech. Na závěr nás repre-
zentovala děvčata výborně a z Prahy 
si odvezla 9. místo z 44 zúčastně-
ných dívčích družstev. Takže Adri 
Doubravová, Adélko Vavřičková, 
Karčo Nývltová. Děkujeme.

Mirka Malimánková

ké finále minivolejbalu 8.5.2022 
v Mělníce, kde má nárok na účast 
jen po jednom družstvu z oddílu 
v každé kategorii. Nárok na přidané 
družstvo mají oddíly, které během 
roku dosahovaly dobrých výsled-
ků. To se nám dařilo, takže byla 
pro nás získána možná účast 2 žlu-
tých družstev, 2 červených družstev 
a 1 družstva modrých dívek. Zú-
častňují se družstva z celého kraje, 
takže je zde mnohem větší konku-
rence. Modrá děvčata hrála poprvé 
pouze proti týmům děvčat a skonči-
la na 9. místě z celkových 22 týmů. 
V červené kategorii se nám až tolik 
nedařilo a děti skončily na 14. a 27. 
místě z 28 zúčastněných týmů. Žlu-
té děti sice nepotvrdily svá vítězství 
z krajských kol, ale vybojovaly 10. 
a 12. místo z 25 zúčastněných.
V květnu jsme se přihlásili na další 
turnaj, a to 22.5.2022 na první roč-

ník plážového minivolejbalu. Žlutí 
a červení hráli svoje zápasy v Kutné 
Hoře a modrá děvčata byla pozvána 
do Nymburka. Děti na turnaj odjely 
bez jakéhokoliv tréninku, protože 
beach hřiště v Církvici bohužel ne-
máme, ale říkali jsme si, že pro sran-
du to bude super, ať si to vyzkouší. 
V Nymburku se děvčata v modré 

kategorii umístila na 9.-16. místě. 
V červené kategorii si děti odvezly 
8. 14. a 17.místo ze 17 zúčastně-
ných. Ve žluté kategorii jsme byli 
tentokrát nejúspěšnější, kde jsme 
málem mohli mít přeborníky kra-
je v beachminivolejbalu, ale druhé 
místo je také krásné. Takže žlutí: 2., 
8. a 9. místo z 14 zúčastněných.

Dalším turnajem byla Chlumecká lentilka, pořádaná 
18.6.2022 v Chlumci nad Cidlinou. Na tento turnaj jsme se 
přihlásili poprvé a chtěli jsme tam vyrazit se všemi dětmi, 
ale přihlášky jsme museli upravit, protože se část dětí ve 
stejném termínu zúčastnila celostátního kola v Praze. Do 
Chlumce tedy vyrazila 3 družstva žlutých, 1 družstvo oran-
žových a 1 družstvo červených. Obrovské horko děti zvládly 
a na turnaji statečně bojovaly. Červené děti braly 8. místo 
z 12 zúčastněných, oranžové děti 11.místo z 16 zúčastně-
ných a žluté děti 4., 7., a 9. místo z 11 zúčastněných. Úroveň 
hrajících soupeřů byla velice slušná, takže naše umístění 
jsou tím cennější. 
Vzkaz pro děti: Bez tréninku byste nikdy na turnaji nebyly 
úspěšné. Děláte nám obrovskou radost, vydržte a sportujte 
dál. Jste veliké šikulky.

Mirka Malimánková

CELOSTÁTNÍ KOLO MINIVOLEJBALU V PRAZE – 18.-19.6. 2022
Přihlásit naše děti na celostátní kolo se stalo již pravi-
dlem a k účasti na turnaji zveme děti, které si svoji účast 
zaslouží, a to účastí na trénincích či turnajích a výko-
ny, které nám během roku předvádí. Vzhledem k tomu, 
že nám turnaj kolidoval s turnajem v Chlumci, poslali 
jsme do dvoudenního maratonu pouze 2 družstva žlu-
tých (nejmenších), 1 družstvo oranžových, 1 družstvo 
červených a 1 družstvo modrých dívek. Počasí nám sice 
přálo, ale teploty se zrovna tento víkend dostávaly k tro-
pickým hodnotám. Takže poklona všem dětem, protože 
dokázaly najít síly a v obrovském horku odehrát všech-
ny svoje zápasy. Na těchto celostátních kolech je úroveň 
minivolejbalu na velice slušné úrovni a potkávají se zde 
opravdu nejlepší týmy z republiky, které se minivolej-

STOLNÍ TENIS  
Dlouhodobé soutěže:
Družstvo TJ Církvice A – žáci + tre-
néři se účastní druhé nejvyšší regio-
nální soutěže. 
Když jsme vloni vstupovali do této 
soutěže, dali jsme si za cíl nese-
stoupit a tento cíl se nám podařilo 
naplnit. Dotáhli jsme to k postupu. 
Od příštího roku nás čeká nejvyšší 
okresní soutěž. Postup nebyl v plá-
nu. Po vyhrané dlouhodobé soutě-
ži jsme bravurně zvládli i play off, 
nejdříve jsme porazili Sokol Malín 
D a ve finále Sokol Chlístovice oba 
soupeře 2:0 na zápasy. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat všem, kteří 
za toto družstvo během celé sezóny 
nastupovali. 
Družstvo TJ Církvice B – dospělí 
bylo přihlášeno do třetí soutěže re-
gionu, a skončilo na 2. místě, s bi-
lancí 13-ti výher a 3 proher. 
Uvidíme, jak to poskládáme na pří-
ští sezónu.
Středočeská open tour:
V dubnu pokračovala open tour 
svým pátým a zároveň posledním 
turnajem, který se konal v Nerato-
vicích. Naše účast byla v této sezóně 

opět 4 členná (Líska, Uhrová, Uher, 
Malimánek). Naši zástupci brali za-
tím nejlepší umístění a to 38., 48., 
63. a 79. místo ze 132 účastníků.
Regionální turnaje:
Posledním regionálním turnajem je 
vždy TOP 12, účast na tomto turna-
ji získá 12 nejlepších podle pořadí 
z regionálních turnajů. Letos byl 
pořádán v naší sokolovně. Účast si 
z našich dětí vybojovaly Líska, Uher, 
Chadraba (pro nemoc bez účasti). 
Výsledky: zvítězila Fuchsová ( SKC 
Zruč) před Lískou (TJ Církvice) 
a Reimannem (Sokol Malín). Bylo 
to pěkné zakončení soutěží.
Přátelské utkání:
Byl jsem požádán trenéry žáků So-
kola Malín, jestli bychom neuspo-
řádali přátelské utkání. A tak 
se také stalo. Proti našim 6-ti 
(Bach, Chadraba, Lacina O., 
Malimánek V., Valeš, Veselý) 
se postavilo 12 dětí z Malína. 
Hrálo se systémem na dva vítěz-
né sety, s tím, že naše děti hrají 6 
utkání a malínští 3 utkání + 3x čtyř-
hru.  Výsledek není důležitý, každý 
něco vyhrál a o to jde, viděl jsem 

pěkné výkony i velké chyby. Na od-
stranění těchto chyb budeme samo-
zřejmě při tréninku pracovat.
Chtěl bych dětem poděkovat za 
vzornou účast na trénincích, škoda 
jen, že naše sokolovna není o trochu 
větší, při 18 dětech není jednodu-
chá organizace, aby všichni byli na 
stolech. 
Jinak bych chtěl popřát všem krásné 
prázdniny a v září za modrými stoly 
nashledanou.
Pinku zdar 

Petr Uher
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SK CÍRKVICE 

SK Církvice děkuje fanouškům za návštěvnost na fotbale. Velký dík patří obci a sponzorům za podporu. 
Budeme se těšit na další sezonu.

SK Církvice z.s. 

A MUŽSTVO -OKRESNÍ PŘEBOR

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Body

1 Kácov 26 18 3 5 57

2 Paběnice 26 17 4 5 55

3 Tupadly 26 17 4 5 55

4 Chotusice 26 12 7 7 43

5 Církvice 26 12 5 9 41

6 Kutná Hora B 26 12 3 11 39

7 Malín 26 12 2 12 38

8 Sedlec 26 11 5 10 38

9 Zruč nad Sázavou 26 10 6 10 36

10 Malešov 26 9 5 12 32

11 Nové Dvory 26 8 3 15 27

12 Kaňk 26 6 3 17 21

13 Zbraslavice 26 5 4 17 19

14 Křesetice 26 3 6 17 15

 

MLADŠÍ ŽÁCI

1 Kutná Hora B 21 19 1 1 58

2 Uhlířské Janovice 21 18 0 3 54

3 Zruč n. Sáz. 21 17 1 3 52

4 SÁZAVA 22 14 1 7 43

5 Chotusice 22 12 2 8 38

6 Vrdy 21 11 0 10 33

7 Malín 22 10 0 12 30

8 Čáslav C 22 9 0 13 27

9 Suchdol 20 9 0 11 27

10 Křesetice / Malešov 22 3 1 18 10

11 Církvice 19 1 0 18 3

12 HLÍZOV 19 0 0 19 0


