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INFORMACE STAROSTY
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám podal několik informací, které by mohly zaujmout Vaši pozornost.
l Přichází jaro a tak se většina z nás věnuje úklidu po zimním
období, údržbě domů, práci na zahrádkách a zahradách. V
této době také obecní úřad žádá o pracovníky z Úřadu práce
na úklid obecních komunikací, sekání trávy a pod. Informace, které jsme z Úřadu práce obdrželi, pro nás nejsou vůbec
příznivé. I v této oblasti stát šetří ﬁnančními prostředky a tak
oproti minulým rokům, kdy nebyl problém zaměstnat pět či
více nezaměstnaných z Úřadu práce, dostaneme na veřejně
prospěšné práce pouze dva placené pracovníky. Zastupitelstvo
obce tento problém bude na svých jednáních řešit a bude muset
přijmout taková opatření, aby stav našich prostranství byl alespoň na úrovni předchozích let. Uvítáme, když si před svými
domy bude každý z Vás udržovat pořádek. Pro Vás je to maličkost a nám tím pomůžete řešit jeden z mnoha problémů.
l Dále bych Vás chtěl informovat, že zastupitelstvo obce
projednalo a schválilo vybudování nové místní komunikace ke
hřbitovu. Stavební práce předpokládáme zahájit v měsíci dubnu
a dokončení stavby v průběhu června letošního roku. Na tuto
komunikaci nelze získat dotaci a tak ﬁnanční prostředky půjdou
z rozpočtu obce. Po skončení této stavební akce, bychom chtěli zahájit II. etapu vybudování chodníku v Netřebi. Zde, jak už
jsme informovali, máme požádáno o dotaci a tak pevně věříme,
že chodník v Netřebi u silnice I/38 se podaří dokončit.

ním dozorem p. Karlem Uhlířem a z každého kontrolního dne je
proveden na obecním úřadě zápis. Majitel ﬁrmy p. Nepraš se zaručil, že skluz v harmonogramu prací vyrovná tak, aby kolaudace
proběhla ve stanoveném termínu.

n Sokolovna
n Komunikace ke hřbitovu

l Nyní bych se zmínil o sportovištích. Jak si jistě řada z Vás
všimla, probíhá rekonstrukce sokolovny na návsi v Jakubě.
Tato rekonstrukce nám dělá velké starosti, neboť ﬁrma Stavonel
Kutná Hora s.r.o., která tuto zakázku provádí, je ve velkém skluzu a ohrožuje tak termín dokončení stavebních prací. Provádíme
pravidelně každých čtrnáct dní kontrolní dny společně se staveb-

Součástí sportovišť je i projekt „Sportovní areál SK Jakub - Církvice“. Došlo zde ke zcela zásadním změnám, neboť SK Církvice,
oddíl kopané se na své valné hromadě rozhodl změnit své loňské
stanovisko a ponechat si stávající travnaté hřiště. Tím dochází ke
změně dosavadního projektu. Nebude se budovat fotbalové hřiště s
umělým trávníkem a v plánovaném prostoru by mělo vyrůst dětské
hřiště a víceúčelové hřiště s využitím pro nohejbal, volejbal a tenis.
Součástí je pak i příjezdová komunikace s parkovištěm a zázemím
pro sportoviště a kopanou – kabiny.
Pokračování na str. 2

Pokračování ze str. 1
Vše ale záleží na dalších jednáních zastupitelů obce a hlavně
na získání dotací, bez kterých tento projekt (velmi redukovaný) nelze realizovat.
l Poslední téma, o kterém chci pohovořit, je výstavba čtyřdomků a rodinných domků Za Netřebským špejcharem. Jak jste si
jistě všimli, tato výstavba se prakticky zastavila. S ﬁrmou BW
Stavitelství s.r.o., Holice jsme svolali několik jednání, kde jsme
požadovali řešení nastalé situace a pokračování ve výstavbě.

Zástupce této ﬁrmy p. Bakeš nás požádal o pomoc při vybudování komunikace v této části a to tím způsobem, abychom
jako obec požádali o dotaci. Naše podmínka k podání žádosti byla stanovena tak, že veškeré ﬁnanční náklady spojené s
touto žádostí o dotaci nezatíží rozpočet obce a budou hrazeny ﬁrmou BW stavitelství s.r.o., Holice. Dle informací, které
jsme obdrželi, se podařilo získat nové zájemce o bydlení a tak
pevně věříme, že i zde se situace zlepší a výstavba v této lokalitě se posune kupředu.

Velmi stručně jsem Vás seznámil s akcemi a problémy, které zastupitelé obce řeší a zároveň Vás tímto zvu na naše zasedání,
kde máte možnost získat daleko více informací o tom, co připravujeme a o čem jednáme.
Jiří Volenec, starosta obce

oznámení

l oznámení l oznámení

Oznamujeme občanům, že z důvodu uzavření nadjezdu v Malíně
pro nákladní a autobusovou dopravu jsou od 28.3.2011 dočasně
mimo provoz autobusové zastávky na státní silnici pro linky Kutná
Hora – Čáslav a zpět. Objízdná trasa povede přes Kutnou Horu –
Karlov.
Pro autobusy, jedoucí ve směru Kutná Hora – Čáslav, je dočasná zastávka vytvořena před křižovatkou před domem s č.p. 232
(Noční klub).
Autobusy, jedoucí ve směru Čáslav – Kutná Hora, staví na zastávce po pravé straně za křižovatkou na Kutnou Horu – Karlov (zastávka ČKD).
Toto omezení potrvá po dobu rekonstrukce malínského nadjezdu.
Dálkové autobusy, ktré nejedou přes Kutnou Horu, budou i nadále
stavět na zastávkách při státní silnici.

Pozvánka
Obecní úřad srdečně zve všechny starší občany
na tradiční

SETKÁNÍ SENIORŮ
které se uskuteční 14.5.2011 od 14.00 hodin
v kulturním sále obce Církvice
K tanci a poslechu bude hrát živá hudba, děti ze základní
školy vystoupí s kulturním pásmem, své dovednosti
předvedou mažoretky a zatančí břišní tanečnice.
Všichni jste srdečně zváni!

SPOZ - naši jubilanti
V období od října loňského roku do
konce března letošního roku jsme osobně
navštívili a poblahopřáli několika jubilantům.
Byli jimi: Marie Prchalová, Růžena Vysko-

čilová, Daniela Volencová, Libuše Křížková, Věra Myšičková, Miloslava Schovancová, Josef Černý, Josef Švec, Bohuslava Klosová, Jaroslava Sovová, Jarmila
Perglová, Marie Melcerová, Ladislav Steh-

Vítání občánků
Sobota 19.2.2011 se stala slavnostním dnem pro
několik občanů naší obce. V odpoledních hodinách se v zasedací místnosti obecního úřadu sešli
rodiče a příbuzní našich nejmladších občánků.
Panu starostovi naší obce připadla milá povinnost přivítat do života celkem čtyři miminka.
Byli jimi: Viktorie Šímová, Alexandra Konrády, Karolína Krtilová a Tomáš Zdeněk. Program
celé akce doplnily děti ze ZŠ pod vedením p.
učitelky Uhlířové s pásmem básniček a písniček.
Upomínkou na tento den bude pro děti a jejich
rodiče malá pozornost, kterou dostali od Sboru
pro občanské záležitosti.

2

lík, Pavel Zářecký, Luboš Jedlička, Věra
Vraná, Stanislav Fejk, Gabriela Patočková, Anna Toufarová a Zdeňka Jedličková.
Všem Přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

kultura

l

kultura

l

kultura

Co pro Vás připravuje
kulturní komise obce
na letošní rok
Jak jste se mohli dočíst v minulém vydání novin, byla jmenována nová kulturní komise pro současné volební období. Hned
na první schůzce se její členky dohodly a uspořádaly kulturní
anketu, aby se od občanů obce dozvěděly o jaké akce by byl
či nebyl zájem. Bohužel ankety se zúčastnilo pouze 8,75 % ze
400 rozdaných lístků. Na základě této ankety a zkušeností z
let minulých byl sestaven plán kulturních a společenských akcí
pro letošní rok.
Všem, kteří se ankety zúčastnili děkujeme.

POZVÁNKA

pro všechny, kteří si chtějí v rámci

l

kultura
Duben
Květen
Červen
Srpen
Listopad
Prosinec

l

kultura

l

kultura

Andersenova noc
Jarní tvořivá dílnička
Setkání seniorů
Pasování prvňáčků na čtenáře
Divadelní vystoupení dětí
Jakubské posvícení
Pečení perníčků
Setkání u vánočního stromu

U pořádaných akcí budou přesná data konání včas uveřejněna.
Dle zájmu a nabídky mohou být naplánovány a uskutečněny i
jiné další akce. Věříme, že program, který pro Vás připravujeme, pomůže zpříjemnit soužití občanů naší obce. Těšíme se na
Vaši účast a nápady.
Za členy kulturní komise Gabriela Vondrysová

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

vyrobit velikonoční aranžmá. Košíček pletený z pedigu nebo květináč vyzdobený
ubrouskovou technikou.
V sobotu 16.4.2011 od 16:00 hodin V prostorách ZŠCírkvice Zápisné: 30,- Kč

Zprávy ze ZŠ
Zápis
Zbývá už jen pár měsíců a z „koťátek“ z naší MŠ se stanou
opravdoví školáci. Od září totiž některým z nich začnou nové
povinnosti. Než ale do školy nastoupí, musí je rodiče do základní školy zapsat. Zápis je pro každého předškoláka velká událost
a proto se i my na toto odpoledne pečlivě připravujeme.
Zápis do naší školy se konal 3.2.2011. Zjišťovali jsme, zda
je dítě na školu připravené.Celou sérií úkolů provázel letošní
předškoláky krteček. Děti počítaly kytičky, malovaly krtečkovi
baráček, zpívaly mu písničku nebo vybarvovaly kytičky podle
krtečkova přání. Touto cestou bych ráda poděkovala učitelkám
MŠ za výbornou přípravu dětí. Až na drobné nedostatky (hlavně v řeči a v úchopu tužky) zvládly všechny děti úkoly hravě.
Celým odpolednem provázely děti pohádkové bytosti, které
je obdarovávaly drobnými dárečky, které vyráběli žáci naší
ZŠ. Čtvrťáci pro budoucí prvňáčky vytvořili speciální medaili, kterou byl pak každý předškoláček pasován na budoucího
školáka.
Rodiče, kteří mají obavy, že jejich dítě ještě není na školní
docházku připravené, můžou požádat o odklad školní docházky. Při tomto rozhodnutí je třeba se poradit s učitelkami z mateřské školy, protože ty děti znají při práci, která je velmi podobná té školní a dokážou posoudit zralost dítěte objektivněji, než
samotný rodič. Žádost se předkládá ředitelce ZŠ spolu s potvrzením dětského lékaře nebo pedagogicko psychologické poradny.
Pokud je dítě mimořádně schopné, ale bude mu šest let až v
době od září do prosince tohoto roku, musí jeho rodiče přinést
k zápisu i doporučení pedagogicko psychologické poradny.
To zatím nevyužil žádný rodič, avšak možnost odložení školní docházky je každý rok běžným způsobem, jak umožnit dítěti dozrát a zabránit tak školní neúspěšnosti.
Ze 16 zapsaných dětí by mělo do 1. ročníku nastoupit 12 žáčků a
předpokládáme, že budoucí prvňáčci se v září 2011 setkají s paní
učitelkou Mgr. Irmou Krulišovou, která se na ně velmi těší.
Mgr. Ludmila Hrušková
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Zprávy z naší mateřinky
Opět se hlásíme z naší mateřinky.
V naší mateřské škole je stále živo jako v úle, ani chvíli nezahálíme.
Měsíc únor byl ve znamení karnevalu, který je dětmi velmi oblíben. O nápaditosti rodičů svědčí velké množství krásných masek,
které pro své děti připravili. Karnevalovým rejem jsme ukončili období zimy.
Paprsky jarního sluníčka nás zlákaly k návštěvě soukromé zemědělské farmy v Jakubě. Děti si mohly prohlédnout a pohladit hospodářská zvířata a jejich mláďata. Děkujeme manželům
Müllerovým, za jejich vlídné přijetí a za to, že nám tuto návštěvu,
která je pro děti velkým přínosem, každý rok umožňují.
A co nového naši drobotinu ještě čeká? Tradiční vítání jara, výroba
a vynášení Morany. Nejkrásnější jarní svátky Velikonoce si připomeneme malováním vajíček, která k Velikonocům neodmyslitelně patří.
Pro naše maminky budeme pořádat besídku a vyrobíme malý
dáreček ke Dni matek. Vždyť koho z nás by nepotěšil a nezahřál
na duši dáreček od malého špuntíka vyrobený a darovaný z lásky?
Za kulturou se chystáme do Tylova divadla v Kutné Hoře.
Pro sportovní vyžití je připraven předplavecký výcvik a školní
olympijské hry.
Chystáme pro děti školní výlet, aby mohly poznat krásy naší vlasti. Jeho trasa a termín se ještě upřesňuje. O termínu a místě konání
budeme včas informovat.
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„Jsme malí, ale šikovní!“ Pro rodiče a jejich děti připravujeme
novinku. Jedná se o tvořivé dílny, kde si budou moci v odpoledních hodinách ověřit své tvořivé a kreativní schopnosti. Věříme,
že se vám budou líbit.
Dále bychom vám chtěli připomenout, že 26.4. 2011 od 10,00 hod.
proběhne zápis dětí do naší MŠ, na který předškolní děti a jejich
rodiče srdečně zveme.
O průběhu všech těchto akcí se dočtete v příštím vydání Církvických novin.
Laděna Dymáková

Cvičení rodičů s dětmi
V prostorách mateřské školy
v Církvici se každé úterý
od 16,00 hodin koná cvičení rodičů s dětmi od 1 do 3
let. Cvičení probíhá v malé
skupince maximálně 10 dětí.
Každá lekce má určité téma,
které udává směr všem aktivitám. Děti se učí za pomoci
říkanek, písniček a jednoduchých pohybových her poznávat svět kolem sebe. Ke cvičení jsou využívány rozmanité pomůcky, které děti motivují k pohybu, rozvíjí jejich
jemnou motoriku, vnímání
barev, tvarů apod. Mezi nejob-
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líbenější činnost všech dětí
patří překonávání překážkové dráhy, která v žádné lekci
nesmí chybět. Kromě výše

zmíněného mají děti možnost hů a sociálního chování.
navazovat vztahy s ostatní- Děkujeme paní ředitelce MŠ.
mi dětmi a rodiči, což vede k
rozvoji jejich sociálních vztaKolektiv autorů

Jarní ples
Plesová sezóna je v plném proudu. I v naší
obci se pořádalo několik plesů. K hasičskému
a tradičnímu karnevalu se 12.3. 2011 přidal i
ples, organizovaný MŠ a ZŠ Církvice. Všem
děkujeme za podporu dětí zakoupením tombolenky nebo samotnou účastí na plese.
Celý večer hrála hudební skupina Antico,
která opět nezklamala a doprovázela tanečníky až do ranních hodin. Bohatá tombola na
sále i zdařilý kulturní program dětí ze ZŠ Církvice zpříjemnily atmosféru večera. Vystoupily
mažoretky, skupina aerobicu, bratři Schovan-

covi s partnerkami předvedli ukázky párových
tanců a viděli jsme i country. Poděkování patří
všem, kteří s dětmi program nacvičili a předvedli před plným sálem, i těm, kteří přispěli do
sálové i hlavní tomboly.
Poslední tradiční akcí bude 23.4. velikonoční besídka Vítání jara s večerní Pomlázkovou veselicí, na kterou jste všichni srdečně
zváni.Budete moci shlédnout i výstavu velikonočních výrobků, které připravují vyučující s dětmi.
Mgr. Ludmila Hrušková

Budou hodiny na kostele opět měřit čas?
Po výměně báně na věži kostela sv.
Vavřince v roce 2009, o kterou se organizačně zasloužila Římskokatolická farnost
Kutná Hora – Sedlec (na ﬁnančním zajištění 1 130 000,- Kč se podílelo Ministerstvo
kultury, Fond obnovy památek Středočeského kraje, Obec Církvice a již výše uvedená farnost), se ještě více zviditelnil fakt, že
věžní hodiny jsou bohužel již delší dobu
nefunkční. A tak se pomalu, ale jistě dala
dohromady skupinka nadšenců, kterým
nebylo lhostejné, že už nás neprovází pravidelné odbíjení oněch zmíněných hodin.
Po prohlídce stavu mechanismu věžních
hodin došlo v první řadě na úklid prostoru
věže a vyčištění strojních součástí hlavně od
holubího trusu. Dále byly zaplněny veškeré průhledy plexisklem, aby nezvaní hosté
neměli do těchto míst volný přístup. Pak
přišla na řadu nejdůležitější etapa – oprava strojního mechanismu. Postupným štelováním a seřizováním se podařilo po několikaleté odmlce hodiny zprovoznit. Doufejme, že nedojde k nějaké závažnější poruše,
pro kterou by nebylo možné hodiny udržet
v chodu.
Za vše, co pro zprovoznění hodin bylo
uděláno, zbývá už jen vyslovit: „Chlapi,

děkujeme.“
Když už hovoříme o kostele sv. Vavřince,
musíme zmínit, že Sedlecká farnost plánuje v letošním roce opravu vitráží a ohradní zdi kostela s kapličkami. Zda se tento
záměr podaří zrealizovat, záleží na získání dotace od Středočeského kraje, o kterou

farnost požádala. Náklady na tyto opravy
rozhodně nebudou malé, a proto obec zařadila do rozpočtu na rok 2011 částku ve výši
50 000,- Kč jako příspěvek na tyto akce.
My všichni si přejeme, aby se vše podařilo, a aby zdejší kostel nehyzdila polorozpadlá zeď.
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SDH Církvice
V minulém měsíci se SDH Církvice připojilo k okresní akci „Daruj krev s hasiči“ a
17. února se dostavili do Kolínské nemocnice k odběru 450 ml životodárné tekutiny naši
dobrovolníci. Všichni zúčastnění dostali písemné poděkování, ale hlavní byl pro ně pocit,
že možná zrovna jejich krev pomůže zachránit lidský život. Dobrovolníci z řad SDH na
které se nedostalo z důvodu vyčerpání kapacity čáslavské i kolínské nemocnice, dostanouu
příležitost při další akci, která bude následovat.

Hasičům se zimní zájezd vydařill
Aby tato jednoduchá věta mohla zaznít,
musíme hned na začátku poděkovat starostovi církvických hasičů Petru Málkovi. Jako vždy výlet perfektně připravil a
zorganizoval. Po loňském zimním středisku v Harrachově, který je také jedním
z prestižních lokalit, treﬁl letos při výběru opravdu do černého.Zimní středisko
Herlíkovice si pochvalovali snad všichni.
Sjezdaři a snowboardisté si mohli vybrat
z několika sjezdových tratí různých délek
a obtížností, ať už to bylo na Bubáko-
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vě a nebo na Žalý. Vyznavači běžek se
vydali po běžecké trati Žalý – Rovinka
– Horní Mísečky – Špindlerův Mlýn, což
je přibližně 14km. Pěší si také nenechali
ujít krásy zimní přírody, které obdivovali
při procházce – ona to byla spíše pořádná túra – směr Žalý – Benecko – Vrchlabí – Herlíkovice. Nezapomenutelným
se pro ně stal nádherný pohled do zimní
prosluněné krajiny Krkonoš z rozhledny Žalý (1 008 m.n.m.). Známá věta z
ﬁlmu o Homolkových: „Táto, to jsou

krásný panoramata“, zazněla z úst účastníků zájezdu za celý den hned několikrát. Tento den si každý opravdu užil, i
když sněhové podmínky a hlavně kvalita sněhu na sjezdovkách a běžeckých
tratích už bohužel odpovídaly pomalu se
blížícímu jaru.
Jedna novinka na závěr. Pro další hasičské zájezdy bude najímán nový na tomto
zájezdu vyzkoušený řidič pan Jan Vagner
s mnohem pohodlnějším autobusem.
Spokojení účastníci zájezdu

Setkání občanů Církvice-Netřeb
n Dne 28.1.2011 se z iniciativy pana Kicnera a pana Kácovského konalo v Motorestu Vosrkráč příjemné posezení občanů a pamětníků osady Netřeb.
Důvodem k tomuto setkání bylo informování spoluobčanů o
záměrech nově zvoleného Obecního zastupitelstva se starostou Jiřím Volencem a také vyslechnutí vzpomínek pozvaných
pamětníků.
Po milém přivítání pana Kácovského, který celé setkání řídil
za přítomnosti 51 zúčastněných, dostal slovo pan starosta a
přítomní zastupitelé.
Jiří Volenec seznámil přítomné v obecné formě o nejbližších
schválených záměrech obce:
- dokončení chodníku v Netřebi
- intenziﬁkace čistírny odpadních vod
- rozšíření sportoviště u fotbalového hřiště
- postupné zlepšování stavu místních komunikací.

Po zajímavé diskusi o budoucnosti obce, do které se zapojila většina hostů, byli vyzváni pamětníci, aby zavzpomínali na
minulé časy, jak se žilo a co zajímavého se událo.
Ze vzpomínek

Obyvatelé naší vesnice se v době první republiky živili převážně zemědělstvím. Největším zaměstnavatelem byl tehdy pan
velkostatkář Josef Souček, majitel netřebského dvora s 80ha
polí. Pracovalo u něho 10 deputátních rodin za plat 100Kč/
měsíčně + naturál a 15-20 žen na polních pracech a jejich plat
byl 1Kč/hod. Dalšími soukromými zemědělci byli statkáři,
sedláci s koňmi a malorolníci. Živobytím byly také živnosti –
holič, kapelník, kolář, kováři, mlynáři, řezníci, pekaři, krejčí,
Zdeněk Hnilička popsal plánovaný postup úpravy krajnice pro obchodníci a hostinští. Další možnosti výdělku byly práce na
pěší k železniční zastávce a Zdeněk Skřivánek pohovořil o železnici a v několika blízkých továrnách – cukrovar, pivovar,
přípravě obchvatu Církvice.
tabákovka, čokoládovna LIDKA atd.

Ze vzpomínek a kronik se podařilo sestavit „rodokmen“ starostů po roce 1900.
1900

l

Jan SOCHOR
Jan ŠTĚPÁNEK
l Josef VESELÝ
l Josef ČVANČARA
l Josef HORNÍČEK
l Petr JANKOVSKÝ
l Václav LEDVINA

– pošta v obci, přestavba rozšíření v obci, založení hasičského sboru
– obchodník
– archeologické vykopávky
– sociální demokrat, jako všichni předváleční
– elektriﬁkace obce v r. 1937
– poštmistr
– ředitel ZŠ

l

– mlynář ze mlýna Vrabcov
– stál u zrodu JZD
– výstavba kulturního domu, zavedení obecního rozhlasu
– truhlář, politik
– stavební rozmach obce
– zahájení stavby vodovodu, myslivna
– dokončení vodovodu, chodník a lávka přes Klejnarku
– nejvýznamnější hasič v historii Církvice
– kanalizace a ČOV, obecní chodníky a komunikace, přestavba základní školy

l

Josef VAŠÍČEK
František TUČEK
l Alois POSPÍŠIL
l Jan HYLSKÝ
l Václav VOLENEC
l Jindřich KŘÍŽEK
l Václav PUDIL
l Petr MÁLEK
l Stanislav VLK
l Jiří VOLENEC ……
l

2011

O hudební doprovod se na tomto setkání postarala skupina Jánošík.
Při loučení bylo vysloveno přání, udělat z tohoto setkání tradici.
Při dohledávání informací ohledně starostů v naší obci bylo v oblastním archivu v Kutné Hoře zjištěno, že z let 1952-1970 nejsou
archivovány žádné kroniky. Postupným bádáním jsme zjistili, že po tuto dobu nebyly kroniky pravděpodobně vedeny. I přesto by
se mohlo stát, že má někdo doma či na půdě svého domu nějaké záznamy z této doby. Proto se obracíme na občany s prosbou,
kteří by vlastnili podobné dokumenty z této doby, zda by je mohli obci poskytnout k nahlédnutí a případně k ofocení.
Církvické noviny čtvrtletník obce Církvice, vydává Obec Církvice, tel.: 327 571 491.
Redakční rada: Jiří Volenec, Stanislav Vlk, Marie Procházková, Lenka Kvízová, Zdeňka Svitáková.
Obsahové zaměření – obecní zpravodaj, IČO: 00236012, evidenční číslo – MK ČR E 1868.
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Pozvání na oslavy 1. máje
Motorest Vosrkráč, M.O. ČSSD Církvice
a občanské sdružení obyvatel Netřebi zvou na oslavu 1. máje, která se uskuteční

v neděli 1.5.2011 od 10:00hod u Motorestu Vosrkráč
K příjemnému posezení mezi přáteli zahraje místní kapela Jánošík pod vedením Karla Kácovského,
dobrou klobásu a pivo zajistí pan Miroslav Kicner
a sponzorsky se bude podílet M.O. ČSSD s předsedou Jiřím Volencem.
Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se, že společně s námi oslavíte tento nezapomenutelný svátek.

Rozpis utkání jarní fotbalové sezony 2011
III.třída
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

SK Církvice – Kácov
Potěhy – SK Církvice
SK Církvice – H. Bučice
Chotusice – SK Církvice
SK Církvice – Č. Janovice
Suchdol B – SK Církvice
SK Církvice – Paběnice
Vrdy – SK Církvice
SK Církvice – Vi Sedlec B
Rataje – SK Církvice
SK Církvice – Sázava B
SK Církvice – Kluky
Kačina – SK Církvice

26.03.2011
02.04.2011
09.04.2011
17.04.2011
23.04.2011
01.05.2011
07.05.2011
14.05.2011
21.05.2011
28.05.2011
04.06.2011
11.06.2011
18.06.2011

15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
14:30
17:00
17:00
17:00

Dorost
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

SK Církvice
Kaňk – SK Církvice
SK Církvice – H. Bučice
Rataje – SK Církvice
SK Církvice – Záboří
Suchdol – SK Církvice
SK Církvice – Zbraslavice
Paběnice – SK Církvice
SK Církvice – Vi. Sedlec
Vrdy+ B. Podolí – SK Církvice
SK Církvice – Chotusice
SK Církvice – Zruč n/S
Bratčice – SK Církvice

volno
03.04.2011
10.04.2011
17.04.2011
24.04.2011
01.05.2011
08.05.2011
15.05.2011
22.05.2011
29.05.2011
05.06.2011
12.06.2011
19.06.2011

10:15
10:15
15:00
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:45 hř. Vrdy
10:15
10:15
10:15

23.04.2011
30.04.2011
07.05.2011
14.05.2011
21.05.2011
28.05.2011
05.06.2011

15:15
13:00
15:15
13:30
15:15
15:15
09:30

Starší přípravka A
8. kolo SK Církvice – Kaňk
9. kolo ČKD K. Hora B – SK Církvice
10. kolo SK Církvice – N. Dvory
11. kolo Záboří – SK Církvice
12. kolo SK Církvice – Chotusice
13. kolo SK Církvice – Vrdy
14. kolo Čáslav A – SK Církvice
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