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CÍRKV ICKÉ

KNIHOVNA
Knihovna má zřízeny nové webové stránky

www.cirkvice.knihovna.cz 

na kterých se budete dovídat všechny akce, nové knihy 
a spoustu dalšího a nový email knihovna@cirkvice.cz, na 
který můžete psát své připomínky nebo jiná sdělení. 

ČTENÁŘ ROKU 2012
Letos poprvé jsme ocenili Čtenáře roku 2012 naší knihovny. 
Zapojili jsme se tak k mnoha dalším knihovnám v ČR, které 
v rámci akce Březen měsíc čtenářů zvolily svého čtenáře roku. 
Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a pres-
tiž četby a ocenit ty, kteří služby knihovny nejvíce využívají 
a podporují. Základním kritériem pro výběr Čtenáře za uplynu-
lý kalendářní rok je největší počet výpůjček. V naší knihovně 
jsme ocenili čtenáře do 15ti let a to Annu Krupovou, která si 
půjčila celkem 46 knih. A to nechodí jen do naší knihovny, 
ale ještě má bohatou vlastní knihovnu doma a dále navštěvuje 
knihovnu v Čáslavi.       Marie Faltová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu dne 15.12.2012 se konalo v zasedací místnos-
ti obecního úřadu přivítání nově narozených občánků v naší 

obci. Mezi naše občánky byli přivítáni Ondřej Lacina, Anto-
nín Wanek, Ema Slabihoudová a Viktorie Krososková. Pan 
starosta všechny přivítal, popřál hodně zdraví a radosti z dětí 
a předal malý dárek. O kulturní program se tradičně postaraly 
děti ze ZŠ.
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V uplynulém čtvrt roce poblahopřály zástupkyně SPOZ těmto 
jubilantům, kteří oslavili svá krásná životní jubilea: Schovan-
cová Miloslava, Zikmunda Jaroslav, Maleček Vlastimil, Král 
Oldřich, Jakubů Hana, Melcerová Marie, Zikmundová Helena, 
Stehlíková Marta, Stehlík Ladislav, Třmínek Ladislav, Myšič-
ka Stanislav, Pekárková Božena, Fejk Stanislav, Vraná Věra, 
Beranová Anna, Toufarová Anna a Patočková Gabriela. I přes-
to, že věk dámy se veřejně nemá prezentovat, u paní Patočkové 
je to výjímka. Ta totiž letos slaví své 96.narozeniny a je hned 
za paní Vyskočilovou druhou nejstarší občankou naší obce. 
Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme pevné zdraví a hodně 
sil do dalších let. 

� Obec Církvice a kulturní komise zve všechny starší občany 
obce na již tradiční 

SETKÁNÍ SENIORŮ
které se uskuteční v sobotu 11.5.2013 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!

��Obecní úřad a kulturní komise obce pořádá zájezd na diva-
delní představení v Dusíkově divadle Čáslav 

SVĚTÁCI
Jedná se o hudební komedii divadelní společnosti HÁTA, která 
popisuje příběh tří fasádníků z Velhartic. Dne 10. června – 
cena vstupenky je 270-320,- Kč. Odjezd autobusu je v 18:15 
od OÚ se zastávkou v Jakubě u sokolovny. Závazné přihlášky 
a uhrazení zálohy 100,- Kč nebo celé vstupenky je třeba učinit 
u pí. Procházkové na OÚ.

��Zveme Vás na Jarní tvořivé odpoledne na téma 

 ŠPERKOVÁNÍ
s paní Vokálovou, které se bude konat v pátek 12.dubna od 
17:00 hodin v prostorách základní školy. Zápisné 30,- Kč, 
s sebou  tenké elektrikářské kleštičky (kdo má). 

SPOZ

Dárcovství krve
Krev je nejcennější tekutinou na světě, 
kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze 
jakkoliv nahradit. Její darování je jedineč-
ným darem člověka člověku a umožňuje 
tak zachránit ohrožený život. Jsme rádi, že i 

v naší obci je spousta těch, kteří pravidelně 
dochází na bezplatné odběry a tím pomáha-
jí těm méně šťastným v jejich boji o život. 
Českým červeným křížem Kutná Hora byl 
doručen na Obecní úřad seznam oceně-
ných dárců krve za loňský rok, ve kterém 
nechyběla i jména občanů naší obce. Za 

40 bezplatných odběrů krve byli oceněni 
„Zlatou medailí Dr. Jánského“ pan Zdeněk 
Skřivánek, pan Jan Sviták a pan David 
Macháček. Jsme rádi, že můžeme touto 
cestou vyjádřit hlubokou úctu za záslužnou 
činnost všem oceněným, ale i těm, kteří 
ještě žádná ocenění nezískali. Starosta obce

ŠKOLNÍ ZPRÁVY

Zápis do 1.ročníku ZŠ
Dne 31. ledna 2013 se uskutečnil zápis do 1. ročníku školního 
roku 2013/2014. Bylo zapsáno celkem 16 nových žáků, z nichž ale 
někteří požádali o odklad . Děti přišly do školy v doprovodu svých 
rodičů. Zde za pomocí paní učitelek a pohádkových bytostí splnily 
všechny úkoly potřebné k přijetí do školy. 
Pro budoucí prvňáčky je důležité, aby byli samostatní v oblékání, 
měli hygienické návyky, věděli své jméno, případně adresu a uměli 
popsat svou rodinu. V tomto věku již také mají znát barvy, někte-

ré tvary a vyjmenovat řadu čísel aspoň do 10. Pro výuku čtení je 
velmi důležitá správná výslovnost všech hlásek, pro psaní správné 
držení tužky mezi palcem a ukazováčkem. V poslední době bývají 
tyto dvě posledně jmenované dovednosti kamenem úrazu. Vyso-
ké procento dětí má vadu řeči a špatně drží tužku.To se už během 
výuky velmi obtížně odstraňuje. Obracíme se proto na rodiče, 
aby se začali těmto problémům věnovat včas a tím pomohli svým 
dětem v bezproblémovému nástupu do školy. Na jejich cestě jim 
přejeme hodně úspěchů a v září se na všechny těšíme v naší škole.

za kolektiv ZŠ Mgr. Irma Krulišová

Dobročinnost
V naší škole se snažíme vést žáky k poro-
zumění a pomoci těm, kteří to potřebují. 
Během roku nám přicházejí nabídky prodeje 
předmětů  od různých nadací. Nejčastěji jsou 
zaměřeny na pomoc dětem, nemocným nebo 
postiženým. Naši žáci mají pro jejich potře-
by velké pochopení a snaží se pomáhat. Z 
podnětu paní Kicnerové jsme v tomto škol-
ním roce uspořádali velmi úspěšnou sbírku 

víček od pet lahví pro nemocnou Lucinku. 
Největší akcí je však tříkrálová koleda. V 
letošním roce se na ni vydalo 8 skupin dětí s 
obětavým doprovodem rodičů. Děti dostaly 
po zazpívání sladkou odměnu a příspěvek do 
kasičky. Mnozí občané s dojetím děkovali za 
příjemnou chvilku. Chtěla bych podotknout, 
že děti chodily s úmyslem ostatní potěšit a 
dost je mrzelo, když jim někde neotevřeli. 
Díky těm, kteří přispěli, bylo vybráno celkem 
17 010 Kč. Velmi jim za to děkujeme, protože 

přispěli na dobrou věc. Největší částka byla 
věnována na zaplacení školného a zdravot-
ního pojištění  našemu adoptivnímu synkovi 
– keňskému chlapci Mkuzi Joha. Další částky 
byly zaslány nadacím: Fond ohrožených dětí, 
Život dětem, SIDUS (na lékařské přístro-
je), Chrpa (hiporehabilitace), Úmun(tělesně 
postižení ). Od všech jsme již obdrželi podě-
kování, které předáváme všem dárcům. 
Udělali úžasnou věc, podpořili a potěšili ty, 
kteří to potřebují.     Mgr.Lenka Kvízová

Čtení u nás 
Každý ví, že metod výuky čtení je více. Na 
naší škole jsme postupně vyzkoušeli většinu 
z nich. Od metody genetické a analyticko – 
syntektické až k metodě splývavého čtení, 
tzv. Sfumatu. Každá metoda naučí dítě číst. 

V současné době se ale stále více objevuje 
problém: Čte dítě dobře, když čte hezky, ale 
neví o čem nebo když čte pomaleji a rozumí 
obsahu ? Je tu boj techniky čtení s porozu-
měním textu. Aby dítě zvládlo porozumět 
textu, musí si nejprve osvojit techniku čtení. 
Dobře vyslovovat jednotlivá písmena, pak 

části slov, krátká slova a nakonec věty. Vždy 
od nejjednoduššího k složitějšímu. Je to 
dlouhodobý proces, který chce trpělivost a 
důslednost..Zároveň chceme ,aby děti čtení 
bavilo. Motivace je vždy velmi důležitá.
Základní techniku čtení děti u nás zvlád-
nou během prvního ročníku. Ke konci 
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� Karkulky � Myšičky

školního roku bývají žáci slavnostně pasováni na čtenáře. Ve 
vyšších ročnících techniku zdokonalují, ale je stále více kladen 
důraz na porozumění čtenému textu. Jednotlivé metody se žáci učí 
postupně od druhého ročníku. Od vyhledání jednoduché informace, 
přes porovnávání až k plnění projektových úkolů.

Příkladem je práce dětí, kdy si hrály na spisovatele a vymýš-
lely vlastní text, který pak předčítaly ostatním. Tak děti nejen 
četly, ale zároveň sdílely své názory, vzájemně si naslouchaly 
a hodnotily své výkony. Četly dobře, s chutí a věděly o čem. 
A to je náš cíl.              Mgr. Irma Krulišová

Aby to tak opravdu bylo, vymýšlíme pro 
děti stále nové a nové akce. A tak si děti 
ze třídy „Koťátek“ užily Sněhulákový 
den, Plyšákový, Kloboukový, děti ze 
třídy „Myšiček“ Kulíškový  den a den s 
Červenou Karkulkou a obě třídy tradič-
ní karneval. Děkujeme tímto rodičům za 
spolupráci s přípravou těchto netradič-

ních dnů. Možná, že si řeknete, že Vám 
přiděláváme práci, ale i pro nás je to 
práce navíc a výsledek stojí zato - šťast-
né a spokojené děti a o to jde nám i Vám.
Před zápisem do školy jsme se  s před-
školáky podívali do 1.třídy ZŠ. Děti se 
zapojily do výuky a pani učitelka je moc 
chválila. Se zimou jsme se rozloučili 

vynesením Morany a přivítáním králov-
ny jara Vesny. Na jaro jsme se těšili 
nejen my, ale hlavně děti, které si opět 
budou moci hrát na zahradě mateřské 
školy, a nebudeme se muset obávat, že 
při vycházkách do parku rozšlapou psí 
exkrementy a lepší to není ani na chod-
nících.Chtěla bych tímto požádat občany 

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘINKY
Jaro, léto, podzim, zima celý rok se  máme príma
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� Tvoření - zajíčci � Plyšákový den

� Ve škole

� Sněhulákový den � Na zahradě

Karneval
Letošní tradiční karneval se konal v sobotu 23. 2. 2013. Už 
poněkolikáté hrála skvělá sestava skupiny JEL-Band. Ples se 
jako vždy vydařil a i přesto, že masek se na sportovní zábavě 
moc neobjevilo, plesalo se až do ranních hodin. 
Dětský karneval připadá vždy na neděli po karnevalu dospě-
lém. Stejně jako vloni obdaroval klaun každého návštěvníka 
drobnou sladkostí. Děti mohly další dobrůtky získat účastí v 
soutěžích. Kopaly se penalty, trefovalo se míčkem do vyře-
zaného klauna, vybarvoval se šášula podle čísel a skládaly se 
karnevalové puzzlíky. Všechny krásné masky se v kroužku 
předvedly ostatním. K tanečku hrál pan Viktora, který také celé 
odpoledne moderoval a doprovázel živou hudbou. Děti ze ZŠ 
Církvice doplnily zábavu svou taneční sestavou, kterou nacvi-
čily s paní Jitkou Kavkovou.

této obce, kteří venčí své psí miláčky, 
aby si po nich i uklízeli. Čistit dětem  
boty od psích výkalů po každé vycházce 
není vůbec příjemné.
Děti jsou na zahradě spokojené, hrají si 
i pracují-na podzim a na jaře vyhrabu-
jí trávu a jehličí a učí se tak zacházet s 
hrabičkami, zametají okolo pískoviště , 
vedeme je k tomu, aby si hračky po sobě 
uklízely, byly na ně opatrné.Dětem se na 
zahradě líbí, i když není zdaleka tak vyba-
vena , jak bychom chtěli. Na 54 dětí máme 

6 koloběžek, lopatky , kbelíčky  a další 
drobné hračky, které při tomto počtu dětí 
jen hoří a tak se snažíme sehnat fi nanční 
prostředky na dovybavení zahrady.
Jsme zapojeni do projektu „Recyklohra-
ní“,odevzdáváme drobný elektroodpad, 
vybité baterie, plníme zadané úkoly a tak 
jsme byli moc rádi, že jsme za nasbírané 
body dostali koloběžku. Sbíráme víčka od 
pet lahví, odevzdáváme starý papír, ale to tak 
stačí jen na dokupování drobností na písek.
A co nás ještě čeká?

Blíží se Velikonoce a tak budeme malo-
vat vajíčka, plést pomlázky, sít obilí, 
vytvářet velikonoční přáníčka a spoustu 
dalších věcí spojených s Velikonocemi. 
Na jaře nás čeká tvořivá dílna, besídka 
ke Dni matek  a plavecký výcvik. 
Než se nadějeme, bude tu konec školní-
ho roku, ale nebudu předbíhat, máme tu 
jaro, tak si ho užívejme.
Zápis dětí do mateřské školy se uskuteč-
ní v úterý 23.4.2013 po 10:00hodině.

Alena Kostincová
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Program zakončilo vyhlašování nejkrás-
nějších masek. Pět masek, které získaly 
nejvíce hlasů, bylo obdarováno nádher-
ným dortíkem. A už bylo před námi 
jen každoroční řezání balónků a jejich 
chytání. Kdo chtěl, tak si ještě zatančil 
s balónkem a příjemné odpoledne mohlo 

skončit.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, 
kteří se na přípravě dětského odpoledne 
podíleli. Děkujeme za fi nanční podporu 
všem sponzorům. Velké díky patří také 
rodičům za přípravu opravdu nádher-
ných masek, paní Jiřině Morawské za 

upečení dortů, paní Jitce Kavkové za 
kulturní program, panu Viktorovi za 
moderování a hraní dětem a také součas-
ným i bývalým žákům ZŠ Církvice za 
pomoc při realizování soutěží pro děti. 

Mgr. Ludmila Hrušková

Jarní ples
Jarní ples je každým rokem pořádán MŠ a ZŠ Církvice za 
spolupráce sponzorů a rodičů dětí. Letos vyšel na sobotu 16.3. 
2013. K poslechu a tanci hrála skupina Antico. Předtančení 
se ujaly děti ZŠ Církvice pod vedením paní Jitky Kavkové. 
Zatančily sestavu Michaela Jacksona „Beat it“ a sál roztleskaly 
skladbou „Che che re re che“ Gusttava Limy.
Ke zpestření plesu přispěla i bohatá tombola na sále. Učitelky, 
rodiče a přátelé obou škol připravili pro plesající krásné ceny. 
Vyhrát jste mohli pečené i nepečené sladké i slané dobroty 
a dokonce i mobilní telefon.
Všem moc děkujeme za pomoc s přípravou plesu. Sponzo-
rům za fi nanční dary, rodičům za příspěvky do tomboly a za 
zvaní a prodej tombolenek po vsi. A pokud jsme někde zvali 
pozdě večer, či brzy po ránu, vězte, že všichni obětujeme svůj 
volný čas podpoře našich dětí a někdy je ho opravdu pomálu. 
Myslím, že úspěch plesu svědčí o bezvadné spolupráci paní 
ředitelky Roušalové a Kvízové a většiny rodičů. Díky vašim 
příspěvkům budou mít děti nové pomůcky či hračky, kterých 
není nikdy dostatek. Děkujeme.   Mgr. Ludmila Hrušková
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V sobotu 12. ledna se členové 
SDH Církvice sešli v „Pohos-
tinství Na Velké“ na Výroční 
valné hromadě. Hostem byli 
zástupci SDH Záboří nad 
Labem a tradičně starosta 
obce Jiří Volenec, který ocenil 
celoroční práci dobrovolných 
hasičů, hlavně pak organizaci 
kulturních akcí (ples, maška-
ra, hraní Josefům, májová 
veselice) a rozmanitou spor-
tovní činnost na úseku mužů, 
žen a mládeže. Na závěr 
programu, před volnou zába-
vou se skupinou Jánošík, 
proběhlo ocenění členů sboru. 
Pánové Josef Meduna a Karel 
Kácovský obdrželi stuhu za 
60 let členství v SDH Círk-
vice, Marii Procházkové bylo 
uděleno Čestné uznání SDH 
Církvice. Dále byli předány 
medaile Za příkladnou práci 
Tomáši Valentovi, Miroslavu 
Hurtovi a Zdeňku Sandholzo-
vi. Petr Málek, starosta hasičů 
Církvice byl oceněn za svoji 
poctivou a dlouholetou práci 
„Čestným uznáním Sdruže-

ní hasičů Čech, Moravy a 
Slezska“. Všem oceněným 
gratulujeme a celému sboru 
přejeme hodně sil do další 
práce.

Letošní výběr zimního stře-
diska byla trefa do černého. 

Rokytnice nad Jizerou je 
opravdu skiareál na vysoké 
úrovni. Je oblíben především 
pro velkou různorodost 
a rozlehlost sjezdových tratí, 
které dosahují celkové délky 
14,4 km a místy šířky až 100 
m. Hodně samozřejmě uděla-

lo krásné, trochu mrazivé, 
leč slunečné počasí a výbor-
né sněhové podmínky, které 
v letošní zimě zatím dosti 
kolísaly. Ale vraťme se na 
začátek. 

Marie Procházková

SDH CÍRKVICE

Zimní hasičský zájezd
V sobotu ráno (9.2.2013) se nás před kulturním domem sešlo 

rekordních 52 účastníků letošního 9. zimního zájezdu, který 
pořádá SDH Církvice již od roku 2005. Řidičem luxusního 
autobusu, ve kterém zbylo pouze 1 neobsazené místo, byl 
Luděk Jandák, který nás v klidu a pohodě dopravil nejenom 
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tam, ale i zpět. Po příjezdu na centrální 
parkoviště v Rokytnici nad Jizerou jsme 
se nedočkavě rozešli každý po svém. 
Sjezdaři si nakoupili požadované skipa-
sy a již nic nebránilo jejich vyžití. K 
dopravě na sjezdovce – od dětských až 
po ty nejnáročnější sjezdové tratě – bylo 
možné si vybrat ze dvou čtyřsedačko-
vých lanovek a několika lyžařských 
vleků. Zdejší nejdelší sjezdovka se svojí 
délkou 2 920 metrů se řadí mezi nejdel-
ší sjezdovky v ČR. Lanová dráha Lysá 
hora byla vystavěna v roce 1996. Je 
ojedinělá tím, že jako jediná v ČR vede 
do I. zóny KRNAP. Její konečná stani-
ce leží v nadmořské výšce 1 315 mnm 
a je nástupním místem na běžeckou 
Krkonošskou magistrálu, kterou využili 
ke svému výletu i naši zdatní běžkaři. 
Skupinka osmi borců (další dva jeli sólo) 
se vydala na plánovanou trasu. Lanov-
ka je vyvezla na vrchol Lysé hory, kde 
se jim otevřela pohádková scéna. Stro-

my byly obalené sněhem jako bílková 
poleva na perníčcích, slunce svítilo 
naplno a sníh nádherně jiskřil. Bylo sice 
8 tupňů pod nulou, ale všichni se velmi 
brzy rozehřáli. Vydali se směrem Labská 
bouda a ke státní hranici s Polskem 
dojeli celí ojínění a bílí od sněhu. Stále 
v dobrém rozmaru s pořekadlem „Kdo 
maže, ten jede“ se odpíchli na další kilo-
metry. Jejich dalším cílem byla Vosecká 
bouda, kde lehce poobědvali, pookřáli 
a nabrali další síly. Pak je čekalo stou-
pání a stoupání, což byl pořádný fyzický 
výkon. A po té logicky přišlo klesání 
a sjezd dolů, což patřilo k nejnáročněj-
ší části celé trasy. Brzdění na běžkách 
totiž vyžaduje dosti energie a lyžařské-
ho umění. Mám za to, že všichni z týmu 
prověřili sníh i vleže. Jako skupinka se 
totiž drželi stále pohromadě a tak se jim 
lehce podařilo, že se navzájem posráže-
li a hromadně vyváleli ve sněhu. Škoda 
přeškoda, že nebylo v onu chvíli fotogra-

fa. Interní informace – jeden příkrý svah 
scházeli pěšky s běžkami v ruce – ale to 
se prý nemá nikde říkat. Rozesmátí a celí 
šťastní, že trasu zdolali, počítám tak 25 
kilometrů, zhodnotili kladně v místní 
rokytnické hospůdce, kde hlavně dopl-
nili tekutiny, jak jinak, než iontovým 
nápojem v podobě dobrého pivka. Pak 
už jen následoval sraz u autobusu a závě-
rečné focení před cestou domů.Bohužel, 
ani letos se neobešel zájezd bez zraně-
ní. Sice nebylo tak závažné jako vloni, 
ale ani zlomená ruka není pro pracují-
cího člověka příjemnou záležitostí. Ale 
buďme optimisté a nezříkejme se spor-
tovních aktivit jen proto, že by se nám 
mohlo něco stát. Vždyť radost z pohybu 
můžeme mít v každém věku. Důkazem 
toho jsou naši sedmdesátníci, kteří se 
s radostí a humorem vydali do hor, a pro 
které nebyl problém nazout lyže a zařadit 
se mezi podstatně mladší sportovce.  

Marie Procházková

Úsek mládeže
Pro zpestření přípravy dětí na „jarní kolo hry 
Plamen“ proběhl v Církvici historicky první noční 
závod požárnické všestrannosti. Sjelo se celkem 
18 družstev rozdělených do 3 kategorií. V průbě-
hu trasy, která vedla kolem kostela, zahradou MŠ 
a parkem, plnili mladí hasiči klasické úkoly daného 
závodu. Na konci, pro zpestření, všichni navštívili 
strašidelné doupě u kostelní zdi a podepsali se na 
pamětní listinu. Naši si vedli dobře, starší hasiči 
vybojovali 2. místo a mladší pěkné 4. místo.

Marie Procházková

Hraní Josefům
Jako každoročně, i letos se vydala 
kapela Jánošík v doprovodu členů 
SDH Církvice do ulic s přáním 
a písničkou všem Josefům. Bohu-
žel, počasí letos nepřálo a zima, 
která ještě nechce opustit pomysl-
ný trůn vlády před nadcházejícím 
jarem, se předvedla v celé své síle. 
V loňském roce bylo příjemné 
teplé počasí s teplotou kolem 20°C, 
letos to byla opravdu rarita – bílá 
zasněžená krajina, která není ani 
o Vánocích. I přes nepřízeň poča-
sí kapela zajela do Jakuba zahrát 
manželům Valentovým, kteří 
v březnu oslavili 60 let společné-
ho života. Tak tedy Všem Josefům 
a oslavencům ještě jednou hodně 
zdraví a spoustu spokojených let.

Marie Procházková
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Rozlosování IV. třída sk. A

Církvice – Chotusice B SO 30.03. 2013 15:00                                
Vrdy B – Církvice NE 07.04. 2013 16:30                                
Církvice – Horušice SO 13.04. 2013 16:30                                
Vlkaneč – Církvice NE 21.04. 2013 17:00                                
Církvice – Kačina SO 27.04. 2013 17:00                                
Žleby B – Církvice NE 05.05. 2013 17:00                                
Církvice – Horky SO 11.05. 2013 17:00                                
volno – Církvice SO 18.05. 2013 00:00                                
Církvice – N. DvoryB SO 25.05. 2013 17:00                                
Hostovlice – Církvice SO 01.06. 2013 17:00                                
Církvice – Záboří n.L. SO 08.06. 2013 17:00
Kaňk B – Církvice NE 16.06. 2013 17:00

Rozlosování mladší přípravka                          

Uhl. Janovice – Církvice SO 06.04. 2013 13:30     
Sp.K.Hora B – Církvice NE 14.04. 2013 09:00  hřiště Hlízov
Církvice – Sp. K.Hora A  SO 20.04. 2013 10:30                
Čáslav A – Církvice PO 29.04. 2013 17:00
Zruč – Církvice ST 01.05. 2013 11:00
Církvice – Čáslav B SO 04.05. 2013 10:30
Církvice – Rataje ST 08.05. 2013 10:30
Suchdol – Církvice SO 11.05. 2013 10:30
Církvice – Sázava SO 18.05. 2013 10:30
Vrdy – Církvice NE   26.05. 2013 10:30
Církvice – Vi Sedlec SO 01.06. 2013 10:30
Církvice – Tupadly SO 15.06. 2013 10:30

ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ FOTBALOVÉ SEZONY 

                           
                                     
                                      
                                                   
                                       
                                 
                                      
                                 
                                   
                                

     

Hlízov
    

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v týdnu 

od 13. – 18. května 2013 

Do kontejneru na dvoře Obecního úřadu bude možné odložit 

použité obaly a zbytky barev a rozpouštědel, autobate-

rie, veškeré druhy pryže (kromě pneumatik) apod. 

Dále je možné přivézt veškerý kompletní elektroodpad 

– televizory, výpočetní technika, rozhlasové přijíma-

če, lednice, mrazáky, sušičky, myčky, sporáky, trouby, 

vysavače, fény, žehličky a jiné. 

SPORT

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADUSBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU


