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INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané,

V

první části Vás chci seznámit, jak pokračují připravené práce
na Církvickém obchvatu. Po přepracování projektu trasy a
odklonění obchvatu od obce Třebešice se zhruba od druhé poloviny
r. 2012 začalo znovu na přípravách intenzivně pracovat. Nyní probíhá územní řízení, jsou oslovováni majitelé pozemků k odprodeji
nebo směnám pozemků. Předpokládané ukončení územního řízení
a získání potřebných pozemků je do konce letošního roku. Poté bude
následovat žádost o stavební povolení, která by měla proběhnout
v roce 2015. Samotná realizace stavby, nebo spíše odhad realizace
stavebních prací tak připadá na rok 2016-2017, ale sami dobře víte,
kolik takových termínů již bylo řečeno. Zhruba před rokem a půl
jsem se sešel se starostou Čáslavi, senátorem Ing. Strnadem (ČSSD)
a celou záležitost obchvatu Církvice jsme podrobně probrali. Pan
senátor byl velice ochotný a navrhl vytvořit pracovní skupinu, ve
které by byl starosta Čáslavi, Církvice, Třebešic a hlavní projektant
obchvatu (jmenovitě – Ing. J. Strnad, J. Volenec, Mgr. J.Havránek,
Ing. Nejedlý). V průběhu loňského roku proběhla jednání jak s Ředitelstvím silnic a dálnic, tak s Krajským úřadem Středočeského kraje,
ale proběhlo též jednání se všemi ostatními účastníky řízení (České
dráhy, Správci síti, Krajská správa a údržba silnic, MěÚ Kutná Hora,
MěÚ Čáslav,…). Od těchto účastníků řízení máme souhlasná stanoviska a tak nyní opravdu záleží, jak rychle se podaří získat potřebné
pozemky. Iniciativu a snahu nějakým způsobem pomoci, vyvinuli
i místní občané a to konkrétně, pan Kostinec Jiří st., p. Kácovský
Antonín a Matýšek Josef, kteří oslovili a požádali o pomoc poslance ze Záboří n/Labem Bc. Klána (KSČM). Ten se poté zúčastnil
pracovní schůzky konané v únoru letošního roku na čáslavské radnici, kde se seznámil se stavem, ve kterém se v tuto chvíli obchvat

nachází a nabídl svou pomoc při prosazování této stavební akce. Na
této schůzce bylo také dohodnuto, že pro občany, kteří již dlouhé
roky trpí nadměrným hlukem a velmi hustým provozem, uspořádáme setkání, kde budou s celou situací seznámeni podrobněji, než
jsem Vám to mohl v krátkosti popsat já sám. Hlavním cílem je,
abyste se mohli na vše zeptat a dostali pravdivé a odborné odpovědi.
O termínu setkání Vás budu včas a dostatečně informovat. Tímto
bych chtěl poděkovat výše jmenovaným občanům za jejich aktivní
přístup, starostovi Třebešic p. Mgr. Havránkovi, ale velký dík patří
hlavnímu projektantovi Ing. Nejedlému a senátorovi Ing. Strnadovi,
kteří se velkou měrou podílí na přípravných procesech pro stavební povolení a urychlují tak realizaci této, pro nás všechny důležité
stavby.
V druhé části nebudu chodit příliš daleko a podám Vám informaci o nedávném měření hluku na státní silnici. Jak to vůbec začalo.
Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD) si v r. 2012 podalo
žádost o povolení výjimky na zvýšenou hlučnost v obci Církvice na Krajskou hygienickou stanici k panu MUDr. Stehlíkovi, a
ten jim výjimku nepovolil. Prvním opatřením proti snížení hluku
bylo vybudování nového „tichého“ povrchu na průtahu obcí. Po
zhotovení tohoto povrchu nastalo zlepšení, ale i přes toto opatření je i nadále hluková norma překračována. Poté následovalo
rozhodnutí ŘSD o provedení hlukové studie a proběhlo měření
u jednotlivých rodinných domů. Z předběžných informací jsem
se dozvěděl, že cca 800 oken by mělo být vyměněno za protihlukové. Seznam, o které rodinné domy se jedná, zatím nemáme,
ale po jeho obdržení Vás budeme ihned informovat, pokud takto
neučiní přímo ŘSD. Termín výměny oken pak připadá dle informací na příští rok 2015.
J.Volenec

P O D Ě KOVÁ N Í
Ve středu 5.února v dopoledních hodinách mě okradly dvě ženy, které se vydávaly za zapisovatelky stavu elektroměru.
Jedna z nich mi měla vracet přeplatek. Zatímco jsem šla pro peníze, objevila se druhá žena a to už mi bylo vše jasné. Když
jsem na ně začala křičet, vyběhly k obchodu. Díky sousedům Ladislavovi Hruškovi a Jiřímu Štěpánkovi
se podařilo ženy chytit a do příjezdu policie zavřít do klece na pečivo. Velký dík patří i Ivanu Stýblovi, který ukradené
peníze našel a vrátil mi je. Nikdy bych nevěřila, že se mi může něco takového stát, ale jsem velmi šťastná, že mám takové
hodné a obětavé sousedy, kteří mi pomohli. Ještě jednou všem děkuji za pomoc Alena Vilímová

S B Ě R Ž E L E Z N É H O Š R OT U

13.4.
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Sbor dobrovolných hasičů Církvice provede dne 13.4. 2014 dopoledne sběr železného šrotu.
Žádáme občany, aby sběr z možnosti zcizení ponechali za vraty. Děkujeme.
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_

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu dne 25.1.2014 se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu přivítání nově narozených občánků naší obce. Pan starosta přivítal Daniela Lacinu, Anabel Backovou, Kláru Maškovu a Filipa Malého. Rodičům popřál hodně zdraví
a radosti z dětí a předal malý dárek. O kulturní program se tradičně postaraly děti ze ZŠ.

F

SPOZ

V uplynulém čtvrt roce poblahopřály zástupkyně SPOZ těmto
spoluobčanům, kteří oslavili svá krásná životní jubilea:
Schovancová Miloslava, Maleček Vlastimil, Melcerová
Marie, Dobiášová Anežka, Stehlíková Marta, Vocl
Jaromír, Stehlík Ladislav, Fejk Stanislav, Vraná Věra a

Patočková Gabriela. I přesto, že věk dámy se veřejně nemá
prezentovat, u paní Patočkové je to výjimka. Ta totiž letos
slaví své 97.narozeniny a je nejstarší občankou naší obce. Ještě
jednou všem gratulujeme a přejeme pevné zdraví a hodně sil
do dalších let.
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n Obec Církvice a kulturní komise zve všechny starší občany
obce na již tradiční S E T K Á N Í S E N I O R Ů , které se uskuteční v sobotu 17.5.2014 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!
n Místní organizace ČSSD ve spolupráci s místní základní a

mateřskou školou pořádají v sobotu dne 7.6.2014 od 14:00hod.
Dětský den, aneb SKOK DO PRÁZDNIN, na novém hřišti vedle
fotbalového hřiště. Na děti čeká spousta soutěží za odměny a
sladkostí a opékání buřtů. Občerstvení na hřišti bude zajištěno.
n SK Církvice zve na tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC dne
30.4.2014 v podvečer na fotbalovém hřišti, občerstvení zajištěno.

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘINKY
I když nám letos paní Zima onemocněla,
nesněžilo, nefoukalo ani příliš nemrzlo, prostě Zima měla vysokou teplotu, nesmutnili
jsme a pomohli si sami. Místo koulí sněhových – koule papírové, místo studených
vloček - vločky z raznic a vystřižené z papíru,
sněhuláky jsme si namalovali a vyrobili ze
starých bílých ponožek. Okna nám sice nepomaloval mráz, ale pomalovali jsme si je sami
a ani o zázraky přírodních proměn led-sníhvoda děti nepřišly, máme přece mrazák. S
předškoláky jsme navštívili 1.třídu základní
školy, děti si prohlédly prostory školy, zapojily se do výuky prvňáčků , a tak tato návštěva
odstranila u některých dětí strach z neznámého prostředí. 30. ledna pak proběhl zápis do
první třídy. Zimu jsme si zpříjemnili i pořádáním netradičních dnů - ve třídě „Myšiček“
to byl „Den s Červenou Karkulkou a „Den
mrazíků“, ve třídě „Koťátek“ to byl „Den

měsíčních znamení“ a „Kloboukový den“.
Při těchto netradičních dnech si vždy užijeme spoustu legrace, a tak bych chtěla tímto
poděkovat rodičům za spolupráci, bez které
bychom tyto akce nemohli pořádat. Chtěli
bychom poděkovat i panu ing. Janu Topolovi
za zakoupení odvlhčovače vzduchu a panu
Pavlovi Nádvorníkovi za hračky, které
mateřské škole daroval. Zimu jsme zakončili
karnevalem, na který se děti vždy velmi těší a
tak třídu zaplavily šaškové, princezny, piráti,
Karkulky a mnoho dalších masek.Teď už jen
zbývá vyrobit si Moranu, kterou pak s dětmi
společně vyneseme a pošleme ji po vodě.
Děti tak dostanou příležitost prožít starý rituál pojící se s vítáním jara, i když letos nás
sluníčko už dávno svým pohlazením probudilo ze zimního podřimování a podmračené
nálady. Naše mateřská škola je zařazena v
síti škol „Mrkvička“, což jsou mateřské

školy zaměřené na ekologickou výchovu.
Jsme přesvědčené, že právě v tomto období
je velmi důležité vytvořit základy správného
vztahu k přírodě a naučit se nebýt lhostejný k
prostředí ve kterém žijeme. Právě registrace
v této celostátní síti nám poskytuje mnoho
nápadů a námětů pro různé činnosti a tak
už se těšíme na jarní poznávací vycházky.
Jednu jsme stihli díky pěknému počasí již
dříve a to návštěvou farmy u Müllerů, kde
se dětem velmi líbilo. Jsme také zapojeni
do projektu „Recyklohraní“ - odevzdáváme
vybité baterie, elektroodpad a také celoročně s dětmi sbíráme uzávěry od plastových
lahví. Ve školce mezi dětmi čas velice rychle běží, jedna akce střídá druhou, a tak nás
čekají svátky jara, zápis nových dětí do MŠ,
Den matek, divadelní představení a spoustu
dalších…. Mnoho radostných dní s Vašimi
dětmi Vám přeje
Alena Kostincová

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY se uskuteční v úterý 29.4.2014 po 10:00 hod.
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ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Začátek nového kalendářního roku probíhal ve znamení pololetního
vysvědčení a zápisu dětí do 1.ročníku příštího školního roku. Sešlo
se tu 18 zájemců, kterých se ujali jejich budoucí spolužáci převlečení za pohádkové bytosti. Na tuto pro ně významnou chvíli jsme
připravili dvě třídy. V jedné si mohli pohrát, ve druhé si popovídali s vyučujícími a ukázali jim, co všechno umí. Za starostlivého

dohledu rodičů byli zapsáni do velké knihy a dostali řád budoucího
školáka. Za své výkony si pak vybrali plnou náruč odměn, které
jim vyrobili žáci naší školy. Protože velmi dobře spolupracujeme s
místní MŠ a děti k nám chodí často na různé akce, obešel se zápis
bez slziček a nervozity. My tímto přejeme našim budoucím žáčkům
plno krásných chvil a moc se na ně těšíme.

Toto pololetí se budeme také hodně věnovat kultuře. Po několikaleté pauze jsme se vydali do
nového divadla Hybernia v Praze na muzikál Kapka medu pro Verunku. Byl to pro všechny nádherný zážitek, na který budeme ještě dlouho vzpomínat. Před námi je ale ještě několik
představení ve škole i v Tylově divadle v Kutné Hoře. Kromě toho začínáme s přípravami
na Velikonoce a 3.ročník Zahradní slavnosti, který plánujeme na 13.června. Doufáme, že po
úspěšných minulých ročnících se na nás počasí nerozzlobí a bude nám přát a také se dostaví
hodně návštěvníků, které tímto předem srdečně zveme.
Během tohoto pololetí nás ještě čeká několik exkurzí k doplnění učiva a také sportovní aktivity.
Máme velikou radost, že se nám podařilo dovybavit školní zahradu krásnou sestavou se skluzavkami, šplhadly a dalšími komponenty pro rozvíjení pohybové zdatnosti. Doufáme, že si ji
děti užijí co nejvíce. Zbývá pouze nainstalovat dopadové plochy pod ostatní šplhadla.
Snad budou mít někteří tatínkové čas a chuť nám s tím pomoci. Vždyť je to hlavně pro bezpečnost dětí.

DOBROČINNOST
Letošní tříkrálovou koledu absolvovalo v neděli 5.1. 9 skupin s
obětavým doprovodem. Celkem bylo vybráno 19200 Kč. Z této
částky jsme zaplatili školné a zdravotní pojištění adoptovanému
chlapci z Keni a ostatní peníze byly rozděleny několika nadacím a
občanským sdružením pomáhajícím nemocným a dětem: Nadace

Naše dítě, Fond ohrožených dětí, Fond SIDUS (nemocným), OS
CPK Chrpa (hiporehabilitace), OS Píšťalka (handicapovaným),
Nadační fond na pomoc opuštěným dětem, UNICEF, Loutky v
nemocnici, Zdravotní klaun, nakladatelství ÚMUN (tělesně postižení umělci). Žádostí o podporu chodí mnoho, tak jsme se snažili
přispět co nejširšímu okruhu. Děkujeme všem, kteří vyslechli naše
koledníky a přispěli na dobrou věc. Ukázali tím, že jim nejsou
lhostejné těžké životní osudy jiných.
L.Kvízová

SDH CÍRKVICE
Zimní víceboj mladých hasičů
1. března 2014 se v tělocvičně ZŠ Žehušice konala soutěž
mladých hasičů „Zimní víceboj“. Přijelo 6 družstev starších a
10 družstev mladších hasičů. Na děti čekalo celkem 12 soutěží. Po prezentaci a nástupu v tělocvičně družstva plnila úkoly
v jednotlivých disciplinách jako uzlování, test nejen s hasičskými otázkami, rozhazování hadic na přesnost, rozhazování a
motání hadic na čas, velmi oblíbené cvakání hadic, kdy soutěžící probíhají dráhou, překonávají překážky a spojují nebo
rozpojují hadice. Dalšími soutěžemi bylo skládání čtverce nebo
obdélníka na čas ve formě puzzle, chytání míčků do koše z určité vzdálenosti, procvičování paměti, přenášení kamaráda na
rukou pomocí „zdravotnické stoličky“, předávání proudnice ve
člunkové štafetě a dále tzv. řetěz, kdy soutěžící držící se propleteni rukama, se museli rozmotat, aniž by se pustili. Závěrečnou
soutěží byla vybíjená na kapitány. Ve všech těchto disciplínách zúčastněná družstva bojovala naplno, přesto někdo musí
být první, někdo poslední. Naše družstva si po zimní přípravě
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v jakubské sokolovně vedla dobře. Starší si odvezli 5. místo, mladší „B“ 6. místo a mladší „A“ si vybojovali krásné 2. místo. Všem
dětem, jejich vedoucím i rozhodčím patří náš velký dík. Bez jejich
účasti a pomoci by nebylo možné tuto soutěž uskutečnit.

Nyní mladé hasiče čekají venkovní soutěže hry Plamen či doplňkové soutěže, z nichž první bude již v pátek 28. 3. 2014, kdy se
zájemci mohou zúčastnit noční hry – závodu požárnické všestrannosti v Církvici.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v týdnu od 12. – 17. května 2014
Do kontejneru na dvoře obecního úřadu bude možné odložit použité obaly a zbytky barev a
rozpouštědel, autobaterie, veškeré druhy pryže (kromě pneumatik) apod. Dále je možné přivézt veškerý
kompletní elektroodpad – televizory, výpočetní technika, rozhlasové přijímače, lednice, mrazáky, sušičky,
myčky, sporáky, trouby, vysavače, fény, žehličky a jiné.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA CÍRKVICE
Také tělovýchovná jednota vstoupila
do dalšího pololetí. Sokolovna je plně
vytížená, dokonce je větší zájem než
můžeme poskytnout. Střídá se v ní 9 oddí-

lů TJ, mladí hasiči a přípravka kopané. V
posledním roce se rozšířil oddíl stolního
tenisu o mládež a přihlásil se do okresní
soutěže. Všechny oddíly pravidelně cvičí,

což nás velmi těší. Poděkování si zaslouží
především obětaví cvičitelé. Před námi je
několik pravidelných akcí – volejbalové
turnaje, dětský den stolního tenisu.

6. LETNÍ VÁBENÍ
V sobotu dne 14. 6. 2014 se uskuteční již tradiční 6. Letní vábení
na hřišti u sokolovny. Jste srdečně zváni.

ODDÍL VOLEJBALU PŘI TJ CÍRKVICE
Již dlouhé roky se ve středu a v pátek
schází v tělocvičně oddíl volejbalistů.
Oddíl žen se účastní okresní soutěže,
která se hraje v hale ve Chvaleticích.
Jestli bude pokračovat teplé jarní počasí,
tak se již brzy přesune trénink na antu-

kové hřiště. Nyní už známe termíny pro
oba turnaje, které se pravidelně v naší
obci pořádají. V termínu 24.5.2014 se
uskuteční turnaj veteránských smíšených družstev a v termínu 21.6.2014
se uskuteční tradiční, velmi populár-

ní turnaj „Jakubáček“, do kterého se
přihlašují také smíšená družstva z blízkého i vzdálenějšího okolí. Obyvatelé
obce jsou srdečně zváni nejen jako diváci, ale mohou si přijít i zahrát.

ZIMNÍ AKCE SK CÍRKVICE
V únoru jsme pořádali tradiční sportovní karneval. 22. února se konal karneval
pro dospělé, o den později jsme zorganizovali zábavné odpoledne pro děti.
Dospělý karneval doprovázela kapela
TIP pana Gregora, která příjemně doplňovala skvělou náladu plesu. Viděli jsme

i několik vydařených masek. Dětský
karneval se konal za hojné účasti krásných dětských kostýmů. Nechyběla řada
soutěží pro děti, spousta sladkostí, vyhlášení a odměnění nejkrásnějších masek
a hudba, o kterou se postaral pan Zykl.
Celým karnevalem provázel děti veselý

klaun, který rozdával sladkosti. Na závěr
děti chytaly oblíbené balónky, které byly
letos umístěny do velmi efektní sítě.
Letošní karneval měl kladné ohlasy a
my moc děkujeme za podporu a pomoc
všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli, pomohli nebo nás jinak podpořili.
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A MUŽSTVO
Od ledna letošního roku zahájil tým dospělých zimní přípravu. Tréninky probíhaly
dvakrát týdně, v úterý a sobotu. V úterý se
chodilo do sokolovny v Jakubu, soboty
probíhaly venku. Hlavním úkolem bylo
získání fyzické kondice, která našim hráčům
určitě chybí. Koncem února se za početné
účasti hráčů konalo třídenní soustředění v
Bedřichově, které bylo zaměřeno také na

„kondičku“. Mělo kladný ohlas všech hráčů.
Sehrála se dvě přátelská utkání, první zápas
s Červenými Janovicemi s výsledkem 6 : 0
pro náš tým, druhý zápas byl sehrán proti
týmu Malešova opět s kladným výsledkem
5 : 2 pro naše kluky. Přejme si, aby tato kladná skóre vydržela i v mistrovských utkáních,
která začínají od 22. 3. 2014. Mužstva
přípravek zahájila přípravu přátelským
utkáním s Kutnou Horou. Jako každý rok
probíhala zimní příprava v jakubské soko-

lovně a můžeme říct, že za hojné účasti dětí.
Další domluvené přátelské utkání se bohužel
kvůli špatnému počasí neodehrálo. Tréninky
budou již od poloviny března probíhat na
hřišti. Starší přípravka zahájí mistrovská
utkání 5. dubna. Hrací dny budou vždy v
sobotu. Mladší přípravka zahájí 13. dubna s
hracími dny vždy v neděli. Děkujeme všem
za podporu a výpomoc při všech akcích a
těšíme se na vaši návštěvu při našich soutěžních utkáních.
SK Církvice

R O Z P I S J A R N Í C H U T K Á N Í I V. T Ř Í D Y S K . A
Domácí

Hosté

Termín

Den

Církvice

Zbýšov B

29.3.

16:00

SOBOTA

Horušice

Církvice

05.4.

16:30

SOBOTA
TA

Církvice

Močovice

12.4.

16:30

SOBO
SOB
SOBOTA
OTA
TA

Vlkaneč

Církvice

20.4.

17:00

NEDĚLE
NED
DĚLE

Církvice

Hostovlice

26.4.

17:00

SOBOTA

Žleby B

Církvice

04.5.

17:00

NEDĚ
NEDĚLE

Církvice

Okřesaneč

10.5.

17:00

SOBOTA

Potěhy

Církvice

17.5.

17:00

SSOBOT
SOBOTA
OTTA
A

Církvice

Vrdy B

24.5.

17:00

SO
SOBOTA
OBOTTA
A

H. Bučice

Církvice

31.5.

17:00

SSOBOTA
SOB
OBOTA
A

Chotusice B

Církvice

08.6.

17:00

NEDĚLE
NEDĚ
EDĚ
EDĚLE
DĚLE

Církvice

Štrampouch

14.6.

17:00

SOBOTA
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ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ JAKUB

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA
NEDĚLE

Čas

Oddíl

Zodpovídá

16:00 – 18:00

BADMINTON

Čeněk Převrátil

17:00 – 20:00

POSILOVNA

J. Havrda, M. Uhlíř

18:00 – 19:00

KONDIČNÍ CVIČENÍ - ženy

M. Pernikářová

19:00 – 20:00

CVIČENÍ - ŽENY

J. Uhlířová

20:00 – 21:00

FLORBAL

L. Jandák

16:00 – 20:00

STOLNÍ TENIS

P. Křížek, J. Kašík

10:00 – 11:40

ZŠ

J. Uhlířová

14:00 – 15:30

BADMINTON

Čeněk Převrátil

15:30 – 16:30

AEROBIC - děti

J. Kavková

17:00 – 20:00

POSILOVNA

Šlapák, Uhlíř M.

17:30 – 19:00

VOLEJBAL - ženy

Jan Kučera

19:00 – 21:00

VOLEJBAL - mix

M. Jelínková

10:00 – 11:40

ZŠ

J. Uhlířová

13:00 – 14.30

ZŠ

J. Uhlířová

16:00 – 17:00

RODIČE A DĚTI

J. Kvízová

17:00 – 19:00

STOLNÍ TENIS

P. Křížek, J. Kašík

19:00 – 20:00

AEROBIC - ženy

P. Vyskočilová

10:00 – 12:30

ZŠ

J. Uhlířová

13:00 – 14:30

ŠD

J. Uhlířová

16:00 – 17:30

MLADÍ HASIČI

M. Procházková

17:00 – 20:00

POSILOVNA

J. Havrda, Uhlíř M.

19:00 – 21:00

VOLEJBAL - mix

M. Jelínková

10:00 – 12:00

PŘÍPRAVKA SK únor-březen

T. Hruška, Kicner

14 :00– 19:00

STOLNÍ TENIS

P. Křížek, J. Kašík

10:00 – 11:30

BADMINTON

Jan Kučera

15:00 – 17:00

BADMINTON

T. Hruška

Církvické noviny čtvrtletník obce Církvice, vydává Obec Církvice, tel.: 327 571 491.
Redakční rada: Jiří Volenec, Stanislav Vlk, Marie Procházková, Lenka Kvízová, Marie Faltová.
Obsahové zaměření – obecní zpravodaj, IČO: 00236012, evidenční číslo – MK ČR E 1868.
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V obci budou nově
umístěné dva kontejnery

NA SBĚR ODĚVŮ,
OBUVI A TEXTILU
Jeden v Církvici u pošty
a druhý v Jakubě u krámu

KULTURNÍ SPOLEK OBCE ZVE
NA

JARNÍ TVOIVÉ ODPOLEDNE
na téma

HEDVÁBÍ

Kdy? …… v pátek 25.4.2014 od 17:00 hodin
Kde ? …… v prostorách ZŠ Církvice
Zápisné: 50,- K
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