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CÍRKV ICKÉ

Vážení spoluobčané,
v dnešní informaci Vám napíši o údržbě obecní  zeleně, 
o dotacích, které jsme již obdrželi, a pár informací 
o obchvatu Církvice.

V měsíci lednu jsem pozval do obce ing. Jiránkovou z Měst-
ského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí a prošel s 
ní náves v Církvici, školu a hřbitov. Povolila pokácet několik 
suchých lip. Zkonstatovala, že lípy na hřbitově jsou již přestárlé 
a je třeba provést alespoň jejich redukci – prořez, taktéž na návsi 
a ve škole. O pokácení smrků u hřbitovní zdi jsme se dohodli 
na poradě zastupitelstva. Smrky byly již velmi vzrostlé, svými 
kořeny narušovaly hřbitovní zeď a hroby za zdí a v případě pádu 
některého z těchto smrků by obci vznikla nemalá škoda. Cena 
za tyto práce, provedené odbornou fi rmou, je bezmála 50tis. 
Kč. Tyto výdaje máme zahrnuty v rozpočtu obce na letošní rok. 
V loňském roce jsme nechali prořezat stromy od kina ke státní 
silnici a v příštím roce nás čeká náves v Jakubě. Celkem nás tato 
údržba zeleně v tomto volebním období přijde na 200tis. Kč. Je 
to však nutné, neboť většina stromů je  přestárlých a jsou nebez-
pečné. Nechceme však jen kácet, ale též vysazovat. Za pokáce-
nou lípu na návsi vysadí děti při Andersenově noci nový strom a 
u hřbitovní zdi počítáme taktéž s výsadbou zeleně. 

V druhé části mého příspěvku pohovořím o dotacích, 
které se nám pro letošní rok podařilo získat. Z fondu Středo-
českého kraje se podařilo získat dotaci jakubským hasičům 
na obnovu techniky a TJ Církvice na posilovací stroj do soko-
lovny. Dále jsme obdrželi dotaci na III. etapu chodníku na 
státní silnici. Celkem jsme na tyto chodníky již obdrželi část-
ku ve výši 7,5mil.Kč. 

Zhruba za měsíc začne budování chodníku k zastávce ČD, 
který bude fi nancován z vlastních zdrojů. Nyní probíhá jedná-
ní s Krajskou správou silnic, p. Bukáčkem a s Policií ČR o 
přemístění zastávky autobusu od nočního klubu do míst před 
začátkem obce, naproti zastávce ČKD. Tato jednání jsou na 
začátku a budeme Vás o výsledcích informovat. 
Další dotace, kterou jsme získali, je na výměnu topení v sále, 
přísálí a zasedací místnosti KD. Dotace je ve výši ½ mil. Kč 
a obdrželi jsme ji z Programu rozvoje venkova SZIFu (Státní 
zemědělský intervenční fond) prostřednictvím sdružení MAS - 
Lípa pro venkov, kde jsme jako obec členem. 
Zatím poslední získaná dotace je z Regionálního operačního 
programu (ROP) a je to dotace na vybudování víceúčelového 
hřiště za fotbalovým hřištěm SK Církvice. Je to I. etapa, neboť 
je zde počítáno ještě se zázemím (novými kabinami) a příjez-
dovou komunikací s parkovištěm. 

V závěru velmi stručně několik slov o obchvatu Církvice. 
Již v uplynulém volebním období jsme obdrželi z ŘSD Praha 
(Ředitelství silnic a dálnic) několik studií a návrhů projek-
tu obchvatu Církvice. Jelikož obchvat povede také katastrál-
ním územím Třebešice, obě obecní zastupitelstva se dohodla 
a vybrala variantu, kterou písemně předala na ŘSD. Vybranou 
variantu obě obce projednaly na svých zasedáních a v prosin-
ci 2010 a také odsouhlasily. Když jsme však obdrželi zpraco-
vanou projektovou dokumentaci, neodpovídala variantě, na 
které se obce dohodly. V Třebešicích zareagovali sepsáním 
petice, kterou na ŘSD odeslali a postavili se tak přímo proti 
navržené variantě obchvatu. Se starostou Třebešic p. Havrán-
kem jsme požádali senátora a starostu Čáslavi p. Strnada, zda 
by nám v této věci nepomohl a nesjednal schůzku na ŘSD v 
Praze. Podařilo se, navštívili jsme Ing. Porubu, ředitele úseku 
výstavby ŘSD Praha, kde jsme celou záležitost prodiskutovali 
a on nám přislíbil svou pomoc. Toto jednání proběhlo v červnu 
2011.  Poslední informaci jsme obdrželi v únoru 2012 a vůbec 
není příznivá. Podstatná část projektu musí být přepracována 
a dle sdělení ŘSD Praha se vše vrací na začátek, tudíž o něko-
lik let zpět. O kolik let to může být, si netroufám odhadnout, 
ale v tomto volebním období se s výstavbou zcela jistě neza-
čne. Vím, že je to informace velmi špatná, bohužel pravdivá. 

Na závěr mi Vážení občané dovolte, abych Vás pozval na 
naše pravidelná zasedání, kde všechny tyto i jiné záležitos-
ti probíráme a snažíme se je také řešit. V těchto informacích, 
které se k Vám prostřednictvím našich novin dostávají, nelze 
vše dopodrobna vysvětlovat, a tak pokud Vás dění v našich 
obcích opravdu zajímá, přijďte, těšíme se na Vás. 

Jiří Volenec, starosta obce          

� Údržba zeleně
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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
v poslední době se v našich obcích rozmáhá malý „nešvar,“ 
který může mít nepříjemné následky. O co se jedná: Snaží-
me se nejen svůj pozemek, mnohdy i obecní pozemek, chrá-
nit před auty, aby nám svým přejížděním neničily cestičky, 
záhonky, trávu. Kolem těchto pozemků, chodníků pokládá-
me pneumatiky a kameny. Tato starost o pozemky může mít 
nedozírné následky. Pokud na tuto překážku najede řidič s 
autem, tak si třeba jenom poškodí kolo a spraví to oprava 
za několik stovek. Pokud na tuto překážku najede cyklis-
ta nebo motorkář, může nastat velice nepříjemná situace. V 
tom lepším případě si zraněný poleží pár týdnů v nemocni-
ci a možná v rehabilitačním ústavu. V tom lepším případě. 
Ten horší případ si každý zajisté umí představit sám. Blíží se 
jarní měsíce. Na kola usedne mnohem více lidí a hlavně dětí. 
Měli bychom předejít zbytečným úrazům. Proto Vás prosím, 
vážení spoluobčané, odstraňme tyto zábrany a doufejme, že 
se řidiči naučí jezdit autem po silnicích. Děkuji.     

Z.Vedralová, členka zastupitelstva obce

CÍRKVICKÉ NOVINY

V brzké době dojde podél státní silnice k výměně stávajících 
STL plynovodů a přípojek za nové potrubí příslušných dimen-
zí ve stávajících a částečně nových trasách. Investorem této akce 
je RWE GasNet, s.r.o. V souvislosti s tím, může některým obča-
nům přijít žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 
neboť v některých místech bude vedení uloženo na soukromých 
pozemcích. Takovou smlouvu mohou občané s klidem podepsat. 
Podobná situace nastává i v Jakubě, kde bude provede-
na výstavba nového kabelového vedení NN včetně stavby 
kabelových rozpojovacích a přípojkových skříní, jako  náhrada 
za stávající nevyhovující vedení NN, které bude demontová-
no. I zde bude muset investor akce ČEZ Distribuce, a.s. vstou-
pit s vedením na soukromé pozemky a proto v současné době 
dochází k uzavírání smluv o zřízení věcného břemene. 
Pokud nějakou podobnou smlouvu obdržíte a nebudete si jisti, 
o jakou akci se jedná nebo zda můžete smlouvu uzavřít a co 
z toho pro Vás plyne, neváhejte se obrátit na obecní úřad, rádi 
Vám pomůžeme a pokud to bude v našich silách, vysvětlíme 
podrobnosti. 

Informace

KRÁTCE O ODPADECH
� Do konce měsíce března byly splatné poplatky za svoz komunálního odpadu. Kdo takto učinil, budou mu 

každé liché pondělí vyvezeny popelnice, které bude mít před svým domem. V případě, že má občan větší 
množství odpadu, může si na OÚ zakoupit za 15,-Kč označený pytel a ten mu bude při pravidelném svozu 
odvezen. 

� Pokud občan řádně uhradí poplatek za svoz komunálního odpadu, může dále využívat sběrný dvůr, který je 
otevřen každou sobotu od 8:00 do 11:00. Zde se může bezplatně vyvážet velkoobjemový odpad a biologic-
ký odpad ze zahrádky. Zpoplatněna je pouze stavební suť.   

� Další službou, kterou obec poskytuje, je jedenkrát do roka sběr nebezpečného odpadu. Ten se uskuteční v týdnu 
14. – 19.5.2012. Na dvoře obecního úřadu bude přistaven kontejner, kam budou moci občané uložit nebezpečný 
odpad. U tohoto kontejneru bude vždy osoba, která odpad převezme. Do nebezpečného odpadu patří: použité obaly a zbytky barev 
a rozpouštědel, autobaterie, veškeré druhy pryže (kromě pneumatik) apod. Dále veškerý elektroodpad (kompletní) - televizory, výpo-
četní technika, rozhlasové přijímače, lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, trouby, vysavače, fény, žehličky a podobně.
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Na sobotu 28.1. připadla panu starostovi opět milá povinnost. 
Sešel se v zasedací místnosti obecního úřadu s rodiči  Richarda 
Laczka a Barbory Marii Huber, aby přivítal jejich 
ratolesti, nejmladší občánky naší obce do života a popřál jim 
vše dobré. O kulturní program se tradičně postaraly děti ze ZŠ. 
Upomínkou na tento den bude pro děti a jejich rodiče malý 
dárek, který jim byl předán.

V uplynulém čtvrtletí zástupkyně SPOZu navštívily a popřály 
vše NEJ těmto jubilantům: p. Malečkovi V., p. Melcerové 
M., p. Bukové B., p. Stehlíkovi L., p. Kovaříkovi M., p. 
Šťastné D., p. Hruškové A., p. Fejkovi S., p. Vrané V., p. 
Schovancovi Z., p. Patočkové G. a p. Toufarové A. I my 
se připojujeme s gratulací. 

Obecní úřad a kulturní komise obce pořádá zájezd na diva-
delní představení v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Jedná se o komedii, ve které se majitel rybí restaurace odhodlá 

v pokročilém věku ke své první nevěře. Do bytu své stařičké matky 
si postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěři-

telně komických situací.
Hrají: Petr Nárožný, Simona Stašová - trojrole

Dne 26. dubna – cena vstupenky je 270,- a 290,- Kč 
Odjezd autobusu je v 18:15 od OÚ 
se zastávkou v Jakubě u sokolovny

Závazné přihlášky a uhrazení zálohy 100,- Kč nebo celé vstu-
penky je třeba učinit u p. Procházkové na OÚ

Vítání občánků� SPOZ�

Obec Církvice a kulturní komise zve všechny starší obča-
ny obce na již tradiční SETKÁNÍ SENIORŮ, které se 
uskuteční v sobotu 12.5.2012 od 14:00 v sále KD. 
Na programu je vystoupení dětí ze ZŠ, občerstvení a hudba, 
která bude hrát jak k tanci tak k poslechu. Těšíme se na Vás!



Po Vánocích jsme plnou 
parou vkročili do dalšího 
kalendářního roku. Pro školá-
ky to bylo ukončení první-
ho pololetí. Všichni se snažili 
napnout své síly, aby pololetní 
vysvědčení dopadlo co nejlé-
pe, což se většině podařilo.

Hned po Novém roce se 
po obci vydalo 8 skupin koled-

níků na tříkrálovou sbírku. 
Po zazpívání tradiční písnič-
ky dostali za odměnu sladkos-
ti a fi nanční částky do kasiček. 
Mnozí občané s dojetím děko-
vali za příjemnou chvilku. Díky 
těm, kteří přispěli, bylo vybrá-
no celkem 15 180 Kč. Z toho-
to obnosu šla největší částka na 
zaplacení školného a zdravot-
ního pojištění našemu adop-

tivnímu synkovi – keňskému 
chlapci Mkuzi Joha. Další část-
ky byly zaslány nadacím: Fond 
ohrožených dětí, Život dětem, 
SIDUS (na lékařské přístroje), 
Chrpa (hiporehabilitace). Od 
všech jsme již obdrželi podě-
kování, které předáváme všem 
dárcům. Velké ocenění si ale 
také zaslouží obětavý doprovod 
každé skupiny.

Čtvrtek 2.2.2012 se stal 
velmi důležitým dnem pro míst-
ní předškoláky. Se svými rodiči a 
někteří i sourozenci přišli k zápi-
su do 1. ročníku. Nejprve je přiví-
taly a školou provedly pohádko-
vé bytosti. Potom se představi-
li ředitelce školy a řekli jí něco 
o sobě. Poté si šli popovídat s 
některou z učitelek a ukázat jí, co 
 všechno umějí. Za to byli zapsáni 

ŠKOLNÍ ZPRÁVY�
V prvním ročníku letošního školní-

ho roku 2011/2012 je dvanáct žáků, 
z toho 5 děvčat. Žáci mají za sebou již 
více než půlku práce. Jsou všichni moc 
šikovní, o čemž svědčí i samé jedničky 
na pololetním vysvědčení, kterým všich-
ni žáci potěšili své rodiče na konci ledna. 
Nyní už poznáme skoro všechna písmena 
a děti se zlepšují ve čtení a také v poro-
zumění textu. To nám dovoluje se učit 
nejen takzvaně klasicky, ale také projekto-
vě.Tyto hodiny a někdy i celé dny jsou u 
dětí velmi oblíbené a vždy se na ně těší. 
Projekty bývají většinou tématicky zamě-
řené, mezipředmětově propojené a přizpů-
sobené věku dětí. Prvňáčci měli naposledy 

karneval spojený s výrobou občerstvení a 
projekt Sejeme hrách – pozorování růstu. 
Obě akce sklidily nadšení. Karnevalové 
masky, se kterými  pomohli rodiče, dětem 
připomněly období masopustu. Ze slabiká-
ře jsme využili návod na přípravu jednodu-
chého občerstvení, čímž jsme si připomně-
li i základy hygieny a stolování. Při pozo-
rování růstu hrášku žáci sledovali různá 
stádia a porovnávali své misky s kuličkami 
na vatě. Nejvíce překvapeni byli po návra-
tu z jarních prázdnin, kdy z malých klíč-
ků byly najednou už poznatelné rostlinky, 
které si mohli odnést domů.
V dubnu čeká na žáky 1.ročníku velké 
překvapení a sice „Pasování na čtenáře“.

Tuto akci připravuje škola ve spolupráci s 
obecním úřadem a místní knihovnou.
Velmi oblíbené jsou i další akce, zejmé-
na vystoupení umělců v naší škole.Z těch 
posledních všechny žáky nejvíce oslovil a 
zaujal pořad „Afrikana“.Dva rodilí Afri-
čané začali vyprávěním o životě ve své 
zemi a porovnáváním se životem u nás. 
Děti mohly klást otázky a oni dále odpo-
vídali.Následovala ukázka hudby a tance, 
která svou spontánností všechny doslova 
pohltila. Rytmus afrických bubnů a dalších 
tradičních nástrojů byl jedinečný a myslím, 
že na něj děti dlouho nezapomenou, což je 
dobře. Všem bylo líto, že to tak uteklo a 
musí se loučit.            Mgr.Irma Krulišová

V uplynulé době se ve škole odehrála zase spousta událostí
� Večerníčci � Afrikána

� Karneval ve sškolní družině � Zápis
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6. a 7. února provedla česká školní inspek-
ce kontrolu v naší mateřské škole. Sledova-
la podmínky, průběh a výsledky vzdělává-
ní poskytovaného mateřskou školou a napl-
nění školního vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání. Po oba dny sledova-
la práci s dětmi na obou odděleních, ve třídě 
u „Koťátek“ viděla i výuku pomocí inter-
aktivní tabule, což hodnotila velice kladně, 
protože interaktivní tabule je v mateřských 
školách spíše výjimkou, málo je i programů 
pro MŠ a tak si je musíme vytvářet samy. 
Druhý den byla inspekce přítomna „Pohád-

kovému dni“ v MŠ, kdy všechny děti, učitel-
ky i paní uklízečka přišly převlečeni za 
pohádkové postavy. Děti si vyráběly plošné 
loutky, představovaly se, tančily a celý den 
byl věnován pohádkám.
Inspekce hodnotila naši práci kladně, klad-
ně hodnotila i výuku a znalosti dětí, což 
nás velice potěšilo, protože se snažíme dát 
dětem co nejvíce.
Již tradičně se konal v únoru v naší MŠ karne-
val, na který si děti mohly masku vyrobit, 
nebo přinést z domova. Poprvé pořádanou 
akcí byl maškarní průvod. Děti si na velké 

papírové pytle namalovaly masku, nechyběl 
šašek, medvěd, cikánka.... V maskách jsme 
za zpěvu masopustních písní obešli náves. 
Své masky si děti mohly odnést domů.
Novou akcí byl i „Kloboukový den“ a „Pyža-
mová párty“, obě akce měly u dětí veliký 
úspěch. Shlédly jsme i několik divadelních 
představení, ať už v divadle, nebo ve škole.
Tradiční akce Vynášení Morany je již za námi 
a tak se všichni můžeme těšit na jaro a na akce 
s ním spojené. První větší akce, která nás čeká 
proběhne hned v dubnu a to zápis nových dětí 
do mateřské školy.              Alena Kostincová

do důležité školní zápisové knihy 
a dostali spoustu dárečků, které 
pro ně vyrobili jejich příští spolu-
žáci. V závěru byli pasováni na 
budoucí školáky. Celkem bylo 
zapsáno 21 dětí, ale z toho přišly 
i žádosti o odklad školní docház-
ky. Do prvního ročníku příštího 
školního roku by mělo nastou-
pit 17 žáčků. Už se na ně těšíme 
a přejeme jim krásné a pohodo-
vé prožití zbývajících předškol-
ních dnů.
Začátkem letošního     
roku obdržela naše škola 

druhou část dotace za projekt 
EU peníze školám. Díky včas-
nému podání projektu může-
me dovybavit naši školu další-
mi pomůckami.V březnu jsme 
nechali nainstalovat inter-
aktivní obrazovku do učeb-
ny v přízemí, takže nyní jsou 
už vybaveny všechny třídy IC 
technikou. Instalace však byla 
komplikovaná, protože v čelní 
stěně jsou ještě zabudovány 
komíny, kterým bylo potře-
ba se vyhnout. Dědové našich 
žáků  pomohli demontovat 

a posunout dřevěnou tabuli, 
pak byla nainstalována obra-
zovka. Martinové Procházkovi 
připevnili zpět dřevěné oblo-
žení a tatínkové žáčků nasadi-
li tabuli.Vše proběhlo v plynu-
lé návaznosti, a proto si všichni 
zaslouží naše veliké díky. 

V dalším období je před 
námi příprava na Velikono-
ce, které si letos připomeneme 
projektovým dnem ve škole, 
dále exkurze, soutěže i divadýl-
ko. V závěru školního roku žáky 

čeká školní výlet do Takonína 
a Českého Šternberka a škoní 
jarmark s kulturním progra-
mem.
Starší žáci vyjedou na pobyt 
v přírodě do Chedrbí a pak už 
příjde to, na co se děti nejvíce 
těší – velké prázdniny. Všich-
ni víme, že vše uteče jako 
voda a letošní školní rok bude 
končit. 
Našim žákům tedy přeje-
me hodně sil a úspěšný závěr 
zakončený pěkným vysvěd-
čením.    Mgr.Lenka Kvízová

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘINKY�

� Masopust - poznáte nás? � V mateřské škole

� Pohádkový den � Kloboukový den
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Letošní tradiční karneval pořádaný SK 
Církvice se konal 25. 3. 2012. K tanci 

výborně hrála skupina Jelbend. Sportov-
ní ples se vydařil a všichni se, jako vždy, 
výborně bavili. Potěšilo i to, že se na karne-
valu objevilo více masek než vloni. Určitě se 
příští rok ještě polepšíme.
Dětský karneval připadá vždy na nedě-
li po karnevalu dospělém. Tentokrát jsme 
se rozhodli, že pro děti připravíme i dopro-
vodný program. Odpoledne bylo zahájeno 
vystoupením dětí ZŠ Církvice. Mažoretky 
účinkovaly pod vedením Pavlíny Škvoro-
vé a aerobic s dětmi nacvičila a předvedla 
Jitka Kavková. 
Následoval program pro děti. Už u vchodu 
čekal klaun, který masky přivítal a obda-
roval drobnou sladkostí. Každé dítě mohlo 

další dobrůtky získat účastí v připrave-
ných soutěžích. Překonávala se překáž-
ková dráha s míčkem na lžíci, probíhal 
se slalom s hokejkou a míčkem, trefova-
lo se do vyřezaného klauna a pro nejmen-
ší děti bylo připraveno skládání jednodu-
chého puzzle. 
Všechny krásné masky se v kroužku před-
vedly ostatním. Hlasovací kartičky byly 
rozdány dospělým doprovodům a hlasová-
ní o nejkrásnější masku bylo zahájeno. Tepr-
ve teď mohl začít opravdový rej masek. K 
tanečku hrál dětem pan Viktora, který také 
celé odpoledne moderoval a doprovázel 
živou hudbou. 
Program zakončilo vyhlašování pěti nejkrás-
nějších masek, které získaly diplom a dortík. 
Všechny ostatní děti si pak přišly pro slad-

kost, kterou si za nádherné kostýmy zaslou-
žily. I když jsme se snažili o co nejspravedli-
vější vyhodnocení, nádherných masek bylo 
opravdu hodně a rodiče si za jejich přípravu 
zaslouží veliký obdiv.
A už bylo před námi jen každoroční řezá-
ní balónků a jejich chytání. Kdo chtěl, tak si 
ještě zatančil s balónkem a příjemné odpo-
ledne mohlo skončit.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří 
se na přípravě dětského odpoledne podíleli. 
Děkujeme paní Jiřině Morawské za upeče-
ní chutných a nádherných dortů, vedoucím 
zájmových kroužků za předvedení nacviče-
ných programů a také současným i býva-
lým žákům ZŠ Církvice za pomoc při reali-
zování soutěží pro děti. 

Mgr. Ludmila Hrušková

� Maškarní průvod
V sobotu 18. února se konal v Církvici Maškarní průvod po 
vsi. Naposledy byla tato slavnost v obci pořádána jako vždy 
Sborem dobrovolných hasičů v roce 2008.
Pod vedením Laufra-práskače, ženicha a nevěsty a místní kapely 
Jánošík vyrazil průvod na cestu od domu k domu. Hospodyně si 
zpravidla musela zatančit s medvědem, nad hříšníky padl rych-
lý rozsudek v pojízdné šatlavě. V průvodu byly k vidění masky 
netradiční, ale hlavně i takové, které k masopustu neodmysli-

telně patří, jako 

je medvěd vedený medvědářem, šaškové, kominík, židé, obec-
ní policajti, cigáni, hastrman, jeptišky, vězeň, brusiči nožů, 
fotograf, zdravotní služba, liška a jiné. Kolem 17té hodiny 
dorazil průvod na prostranství před kulturním domem, kde se 
konal soud a byl vynesen rozsudek nad neposlušným medvě-
dem, který páchal různé škody na území obce.
Závěrem je třeba dodat, že tato staročeská tradice by se nemoh-
la uskutečnit, kdyby nebylo ochotných členů SDH a hlavně 
jejich svědomitého a obětavého starosty Petra Málka, který 
přípravu celé akce vedl. 

KARNEVAL

SDH  CÍRKVICE�
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� Zimní hasičský zájezd
Po loňské návštěvě Herlíkovic jsme se letos vydali do známého 
zimního lyžařského střediska Deštné v Orlických horách. Při příjez-
du nás přivítalo rozzářené sluníčko, které nás svými paprsky potěši-
lo ještě několikrát během celého dne. Někteří tuto lokalitu již navští-
vili a tak nám ostatním navrhli možnosti vyžití. Celý zájezd byl letos 
rozdělen pouze na dvě skupiny: lyžaře sjezdaře a lyžaře běžkaře.
 Lyžaři – sjezdaři se proháněli - na tuto dobu – po celkem kvalit-
ně upravených sjezdovkách různých obtížností. Zejména sjezdovka 
Valachovka se sedačkovou lanovou dráhou na Studený vrch (874m 
n.m.) poskytla prima lyžovačku a k tomu i nádherný výhled na okol-
ní krajinu. Lyžaři - běžkaři si úchvatných panoramat užili ještě více 
při 20km túře směrem na Šerlich přes oběd na Masarykově chatě, 
směrem na Bukačku a Sedloňovský vrch. Za zmínku stojí také fakt, 
že nejstaršímu  lyžaři našeho zájezdu bylo téměř  70 let a i přesto si  
tento den s ostatními aktivně užil. 

� Hraní Josefům a nejen jim
Naše obec, jako jedna z mála, dosud dodržuje tradici a vždy 
kolem 19. března se vydává kapela Jánošík v doprovodu členů 
SDH Církvice do ulic s přáním a písničkou všem Josefům. Pro 
letošní rok bylo mužů s tímto staročeským jménem rovných 

dvacet. Škoda, že ve vsi nemáme Josefku, vždyť je to tak hezké 
jméno. Letos se bohužel nemohl ze zdravotních důvodů zúčast-
nit náš starosta církvických hasičů Petr Málek. V současné 
době se léčí na rehabilitačním oddělení v nemocnici v Kolí-
ně. Co by to však bylo za akci bez Peťáska? Slovo dalo slovo a 
rozhodli jsme se ho pozdravit a co víc i zahrát mu pro potěšení 
v nemocnici. A tak celá skupinka co přála Josefům po vsi, zaje-
la do Kolína a pod okny pokoje, kde Petr leží, zahrála kapel-
ka několik jeho oblíbených písniček. Hlavně Co jste hasiči, co 
jste dělali? Petr měl radost a ostatní pacienti se pobavili. My 
jsme se také radovali, že se akce vyvedla a personál nemocnice 
nás nevyhnal. Dokonce sestřička z oddělení nám otevřela okno, 
aby náš posluchač lépe slyšel. Tak tedy Všem hodně zdraví 
a našemu Peťáskovi obzvlášť!           členky SDH
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21.4. pořadatel B. Podolí
1. utkání  B. Podolí – Vrdy
2. utkání Církvice – Nové Dvory
3. utkání  Vrdy – Nové Dvory
4. utkání  B. Podolí – Církvice
5. utkání Církvice – Vrdy
6. utkání Nové Dvory – B. Podolí

5.5. pořadatel Kutná Hora B
1. utkání  K. Hora B – K. Hora A
2. utkání Církvice – Malešov
3. utkání K. Hora A – Malešov
4. utkání K. Hora B – Církvice
5. utkání  Církvice – Kutná Hora A
6. utkání Malešov – K. Hora B

19.5. pořadatel Vrdy
1. utkání Vrdy – Čáslav B
2. utkání  Církvice – K. Hora B
3. utkání Čáslav B – K. Hora B
4. utkání Vrdy – Církvice
5. utkání Církvice – Čáslav B
6. utkání  K. Hora B – Vrdy

2.6. pořadatel Čáslav B
1. utkání  Čáslav B – Církvice
2. utkání Sázava A – Vrdy
3. utkání Církvice – Vrdy
4. utkání Čáslav B – Sázava A
5. utkání  Sázava A – Církvice
6. utkání Vrdy – Čáslav B

Rozlosování jarní fotbalové sezony
Rozlosování IV. třída sk. B

Církvice - N.Dvory B SO 31.03.2012 16:30
Nepoměřice - Církvice SO 07.04.2012 16:30
Církvice - Miskovice SO 14.04.2012 17:00
Malešov B - Církvice NE 22.04.2012 17:00
Církvice - Chotusice 2 SO 28.04.2012 17:00
Hlízov - Církvice SO 05.05.2012 17:00
Církvice - Kaňk B SO 12.05.2012 17:00
Soběšín - Církvice SO 19.05.2012 17:00
Církvice - Křesetice B SO 26.05.2012 17:00
Zruč B - Církvice NE 03.06.2012 17:00
Církvice - Malín B SO 09.06.2012 17:00

Rozlosování dorost

N.Dv.+Církvice – Kaňk NE 08.04.2012  14:15
Suchdol - N.Dv.+Církvice NE 15.04.2012  10:15
N.Dv.+Církvice - Chotusice NE 22.04.2012  14:45
Malešov - N.Dv.+Církvice NE 29.04.2012  10:15
N.Dv.+Církvice - H.Bučice NE 06.05.2012  14:45
Vi Sedlec - N.Dv.+Církvice SO 12.05.2012  10:15
N.Dv.+Církvice - Sáz+Rat. NE 20.05.2012  14:45
Vrdy+B.Pod. - N.Dv.+Církvice NE 27.05.2012  10:15
N.Dv.+Církvice - Zbraslavice NE 03.06.2012  14:45

Rozlosování mladší přípravky turnajovým způsobem

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SDH Církvice provede 

v sobotu 21. dubnav sobotu 21. dubna 
v dopoledních hodinách sběr železného šrotu.

Z důvodu zcizení ponechejte železný šrot 
za svými vraty.

� Zimní zájezd hasičů
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Sbor dobrovolných hasičů Církvice zve na 

MÁJOVOU VESELICIMÁJOVOU VESELICI
která se koná, v sobotu 

26.5.2012 od 20:00 
v sále kulturního domu v Církvici. Hudba: 

Laura – B. Ryšánka. Vstupné: 100,-Kč


