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Vážení spoluobčané,
před několika dny bylo dokončeno a předáno do užívání vodní 
stavební dílo vybudované v rámci protipovodňového opatření 
a to zkapacitnění jezu, zjednodušeně řečeno obtok splavu. 
Tato stavební akce byla započata v loňském roce a byla reali-
zována s přispěním Středočeského kraje. Jsem rád, že se 
podařilo na tento projekt sehnat finanční prostředky a mohli 
jsme jej dokončit. Je to pouze začátek dalších kroků, které jsou 
na jezu a nadjezí ještě potřeba provést. Ing. Kouba, který nám 
projekt připravil, je v této oblasti odborník a tak jsme celý 
úsek až k černému mostu (most k Třebešicím) prošli a navrhu-
je revitalizaci nadjezí, tj. vyčištění nánosů, koryta a pod 
oběma mosty u Vosrkráče a k Třebešicím a hlavně zpevnění 
břehů, jež jsou ve velmi špatném stavu. To ovšem musí 
proběhnout v koordinaci a souhlasem Povodí Labe, které je 
vlastníkem. Dále je otázkou, co se samotným jezem, který je 
v majetku Rybářského svazu Kutná Hora a je také v zubože-
ném stavu. S předsedou spolku diskutuji a nějaká řešení se i tu 
objevují. Finanční prostředky bychom opět použili z dotací, 
kde na tyto a podobné akce je možné podávat žádosti a to  
na Ministerstvo zemědělství (MZE) anebo na Státní fond 
životního prostředí (SFŽP). Dále nám Ing. Kouba zpracovává 
projektovou dokumentaci na úpravnu vody, která bude umís-
těna v Jakubě u hydroglobu. Žádosti o dotaci se mohou 
podávat od června 2017 a to opět na MZE a SFŽP, kam je také 

v letošním roce podáme, abychom s vybudováním úpravny 
vody mohli co nejdříve začít.
Ještě bych se chtěl ve své informaci zmínit o volně pobíhají-
cích psech v naší obci. Možná ani nevíte, že v Církvici  
a v Jakubě máme přes 300 registrovaných pejsků. Města,  
ale i některé obce mají vydanou vyhlášku, která se mimo jiné 
zabývá i tímto problémem. Problém to opravdu je! Není týden, 
abychom nějakého pejska neřešili. Soboty a neděle jsou 
nejhorší. Všichni jsme doma a tak, když nějaký pejsek někde 
pobíhá, hned nám voláte. Některým majitelům pejsků posílá-
me i dopisy, neboť jim utíkají opakovaně, ale většinou to není 
nic platné. Proto připravím a zastupitelům předložím  
ke schválení tuto vyhlášku, kde problém volně pobíhajících 
psů bude řešen, a to včetně postihu majitelů. Možná se to 
některým nebude líbit, ale já to postavím opačně a to tak,  
že tím ochráníme, alespoň doufám, pejsky před nezodpověd-
nými majiteli. Ne vždy to končí tím, že majitele najdeme  
a pejska předáme, někdy to řešíme přes útulky a bohužel  
se občas stane, že pejska porazí auto, je zraněný anebo už mu 
není pomoci. Proto Vás, majitele pejsků, důrazně žádám, 
abyste měli své domovy a zahrady zajištěny tak, aby Vaši 
mazlíčci nemohli po obcích volně pobíhat. 

Jiří Volenec, starosta

spoZ
V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea: Jelínek Josef, Skoupá Alena, Buková 
Božena, Pošíková Zdeňka, Mansfeldová Hedvika, Kovařík Miroslav, Malečková Zdeňka,  
Šťastná Daniela, Sochorová Jana, Bártová Květoslava a Skalníková Alena. 
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Třetí březnovou sobotu se těsně před čtrnáctou hodinou zača-
li do zasedací místnosti scházet místní mladí rodiče se svojí 
drobotinou, aby se zúčastnili slavnostního „Vítání občánků“. 
Tohoto významného společenského aktu byli přítomni i praro-
diče a praprarodiče. Naší milou povinností bylo mezi občany 
obce přivítat: Nellu Jedličkovou a Miriam Maškovou. Rodi-
če Jana Kročáka se s miminkem nedostavili. Po slavnostním 
projevu pana starosty, v němž zdůraznil význam rodiny, lásky 
a péče o jejich drobečky vystoupily děti ze základní školy  
pod vedením paní učitelky Uhlířové. Roztomilé dětské 
písničky a básničky umocnily patřičnou atmosféru. Na závěr 
proběhlo fotografování, při kterém si noví občánci vyzkoušeli 
i pohodlí obecní kolébky. 

_ VíTání občánKŮ

Pozvánka na PřiPravované akce 

7. dubna
záPis dětí do zŠ

7. dubna
andersenova noc

26. dubna
záPis dětí do MŠ

30. dubna
Pálení čarodějnic 

na fotbalovéM hřiŠti v církvici
20. května

1. ročník staročeských Májí 
hasičů v jakubě

27. května
tradiční setkání se seniory

3. června
dětský den v jakubě

16. června
zahradní slavnost v zŠ

24. června
letní vábení

obec církvice a kulturní koMise 
ZVe Všechny sTarší občany obce na již 

tradiční setkání seniorů, 
které se uskuteční v sobotu 27. 5. 2017 

od 14:00 v sále kd. 
na programu je VysToupení děTí Z maTeřsKé 

šKoly círKVice, občersTVení a hudba, 
KTerá bude hráT jaK K Tanci, TaK K poslechu. 

těŠíMe se na vás!
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sběr nebezPečného odPadu 
Obecní úřad Církvice provede ve dnech 17. - 23. 5. 2017 sběr nebezpečného odpadu.

Pondělí a Středa  7:00 - 16:30
Úterý a Čtvrtek  7:00 - 15:00
Žádáme občany, aby ve stanoveném termínu dopravili nebezpečný odpad na vyhrazené místo ve dvoře obecního úřadu. 
Mezi nebezpečný odpad patří: 
použité obaly a zbytky barev a rozpouštědel, autobaterie, veškeré druhy pryže (kromě pneumatik) apod. dále veškerý elekt-
roodpad (kompletní) -  televizory, výpočetní technika, rozhlasové přijímače, lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, 
trouby, vysavače, fény, žehličky a podobně. 
Mezi nebezpečný odpad nepatří: 
všechny druhy plastu včetně igelitu, a veškerý velkoobjemový odpad jako křesla, židle, pohovky, matrace, apod.

Pátek   7:00 - 12:00
Sobota 8:00 - 11:00

I když jsou už Vánoce dlouho za námi, dovolte mi se k nim 
ještě jednou vrátit. Před čtyřmi lety se zrodil ve vinárně  
u Blanky nápad, organizovat v kostele sv. Vavřince vánoční 
koncert. Blanka si vzala vše na starost a s kolektivem příznivců 
dala celou akci dohromady. Kapela Jánošík hrající vždy před 
kostelem směsici koled pro kolemjdoucí a kamarády se od 
roku 2013 přesunula do kostela. Zde koledy doprovázené vlíd-
ným slovem pana Kácovského navodily v přeplněném kostele 
tu správnou atmosféru. Rok od roku byly koncerty hezčí  
a hezčí. Zatím poslední koncert mě dojal až k slzám. Pan Holec 
dal dohromady pěvecký sbor, který muzikanty doprovázel 
zpěvem. Nebo to možná bylo naopak, hudba doprovázela 

nádherný zpěv. Krom pěveckého tělesa a členů kapely Jánošík, 
vystoupilo ještě kytarové trio, které zahrálo vánoční písně 
našich i zahraničních známých interpretů. Z kostela jsem 
odcházela plná krásných dojmů a jsem ráda, že se v naší obci 
udržují a rozvíjí takovéto krásné tradice, kdy k sobě mají lidé 
přeci jenom trochu blíže. Velice mě také potěšilo to, že mezi 
místními účinkujícími byla i naše mládež, která je zárukou 
pokračování všech takovýchto tradic. Dovolte mi závěrem 
poděkovat Blance Hniličkové a všem ostatním, kdo se na této 
akci podíleli, za příjemně prožitou chvilku. A do dalších let 
hodně takovýchto setkání.

Marie Procházková

vánoční koncert

hasiči v jakubě za sPoluúčasti obecního úřadu 
Pořádají v sobotu dne 3. června 2017 od 14:00 hod. 

na děti čeká Pohádková cesta, odMěny a Párek v rohlíku.
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Bude se konat 24. 6. 2017 od 10,00 hodin v „ďolíčku“ v Jakubě. 
Zveme na pohodový den plný cvičení, tance ale dobrého jídla 
a pití.

9. letní vábení

ZpráVy Z naší maTeřinKy
Tak se opět ozýváme letos po dlouhé a mrazivé zimě, která nás 
dospělé potrápila, ale děti si ji užívaly plnými doušky. Vždyť si 
ani nevzpomínám, kdy naposledy napadlo tolik sněhu, aby si 
děti zimních radovánek užily. Zatímco vloni si děti kreslily 
sněhuláky na okna, lepily z papíru, letos si postavily opravdo-
vé sněhové, užily si bobování, válení ve sněhu, malování  
na sníh, koulování a mnoho dalšího. 
Zimní čas jsme si zpříjemnili několika divadelními představe-
ními a v únoru karnevalem. Tečku za zimou jsme si udělali 
vynešením Morany a teď už se všichni těšíme na teplé jarní 
počasí. 

V květnu nás čeká zápis dětí do mateřské školy. Školský zákon 
od roku 2005 umožňuje přijímání dvouletých dětí do mateřské 
školy a obecně jsou tyto děti přijímány čím dál častěji. Protože 
tyto dvouleté děti mají odlišné potřeby než děti tříleté, snaží se 
obecní úřad vyřešit tento problém další třídou, ve které by byly 
pouze děti dvouleté. Tuto třídu bychom získali rekonstrukcí 
bytu ve školce. Přála bych to jak dětem, tak i učitelkám, proto-
že práce s těmito dětmi společně s tříletými a čtyřletými dětmi 
není vůbec jednoduchá. 
A tak musíme věřit, že realizace třídy se uskuteční co nejdříve 
a dvouletá „vlastně ještě miminka“ budou mít svoji třídu.
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šKolní ZpráVy
Úspěšně jsme zvládli první půlrok školního roku 2016/2017. 
Děti už dostaly svoji pololetní výplatu ve formě Výpisu  
z vysvědčení. V naší škole se již konalo mnoho vzdělávacích, 
kulturních i charitativních akcí. Z těch nejúspěšnějších bych 
ráda zmínila Tříkrálovou koledu, ve které se skupinkám dětí 
podařilo vybrat 23 260 Kč. Výtěžek sbírky bude použit  
na zakoupení pomůcek pro těžce tělesně postiženého žáka  
a na podporu charitativních organizací. V letošním roce nám 
skončila adopce keňského synka. Máme tak možnost podpořit 
více dobročinných organizací v ČR. O výši příspěvku rozhod-
nou zástupci Unie rodičů na své pravidelné schůzce, která  
se bude konat 27. 4. 2017. Všem občanům moc děkujeme  
za příspěvek do sbírky.
Letošní školní rok je ve znamení mnoha organizačních změn, 
které vyplývají z novely školského zákona. Probíhá nám 
inkluzívní vzdělávání a musím říci, že systém financování  
tzv. podpůrných opatření, tedy financování speciálních potřeb 
(pomůcky, software, personální podpora ve formě asistenta 
pedagoga, či finanční dotace pro učitele na doučování dětí)  
je pro všechny spravedlivý a rovný. V současnosti se nemůže 
stát, že by škola nedostala zaplaceného asistenta pedagoga, 
pokud ho dítě nezbytně potřebuje.
Další změnou v zákoně je posun termínu zápisů do 1. ročníku 
základní školy na duben. Za tuto změnu jsem nesmírně ráda, 
protože byl doposud opravdu rozdíl, když k lednovému zápisu 
přišlo dítě, kterému bylo pět a půl nebo dítě šestileté. Každý 

měsíc je znát. Letní děti měly ohromnou nevýhodu a často  
to vypadalo tak, že se v květnu přišly do školy podívat ještě 
jednou. Škola pak působila jako nějaký strašák a zápis jako 
„přijímačky na základku.“ Letos budou děti odesílány  
k vyšetření do školského poradenského pracoviště rovnou  
z mateřinek, na základě doporučení paní učitelky a zápis  
do školy bude již administrativní formalitou a významnou 
společenskou událostí, nikoliv zkouškou.
V souvislosti s přípravou dětí do 1. ročníku jsme se v naší 
škole rozhodli, že poskytneme rodičům novou službu,  
a to Přípravný kurz na roli školáka pro předškolní děti místní 
MŠ. Kurz je pro letošní školní rok zdarma. Rodičům v přípra-
vě dětí pomáhá zkušená paní učitelka, speciální pedagožka, 
paní Mgr. Jana Bartošová.
Na závěr mi dovolte pozvání na dvě důležité akce ZŠ Církvi-
ce. V pátek 7. dubna od 13.00 se bude konat zápis do 1. ročníku 
ZŠ. Bližší informace naleznete na webu školy (www.zscirkvi-
ce.cz). 
V pátek 16. června Vás srdečně zveme na Zahradní slavnost, 
kterou symbolicky uzavřeme školní rok 2016/2017. Děti před-
vedou svá vystoupení, maminky a babičky napečou a opět 
připravíme tvořivé dílničky pro všechny. Přeji nám i dětem 
klidný a úspěšný zbytek školního roku.

Mgr. Ludmila Hrušková

základní škola církvice
děkuje za finanční sponzorský dar a dlouhodobou finanční podporu místní firmě 

MaPes – kutná hora spol. s r.o.



CÍRKVICKÉ NOVINY

6

Od počátku března se jednou za čtrnáct dní ve škole scházíme 
s budoucími prvňáčky. Setkání trvají jednu vyučovací hodinu. 
Cíl těchto setkání je hlavně motivační, aby si děti zvykly  
na nové prostředí i nové formy práce a do školy se těšily. Děti 
si formou hry zkoušejí být školáky. Hrají různé hry na rozvoj 
sluchového, zrakového i prostorového vnímání. Procvičují 
také grafomotoriku. Při hře na školáky si děti vyzkoušejí sedět 
v lavicích a za splněné úkoly dostávají obrázková razítka jako 
opravdoví školáci. Při těchto setkáních se přirozeně ukáže, 
které dítě není ještě na školu zralé nebo které má v nějaké 
oblasti (grafomotorika, logopedie, zrakové či sluchové vnímá-
ní) výraznější deficit. Je zde čas, tuto oblast posílit, než začne 
škola doopravdy.
Zároveň probíhá i setkání skupiny šesti předškoláků ke stimu-
lačnímu programu Maxík. Jde o certfikovaný stimulační 
program, který u dětí systematicky rozvíjí různé schopnosti 
nutné pro úspěšnost ve škole. Děti se na setkáních seznamují  
s úkoly ze tří oblastí, které doma pětkrát týdně s rodiči opakují. 
Za splnění úkolů dostávají razítka do Maxíkova zápisníku. 
Více informací naleznete na www.mujmaxik.snadno.eu.

Mgr. Jana Bartošová

hraní josefůM

s hasiči na hory

sdh círKVice

Letošnímu svátku Josefa počasí vůbec nepřálo. V sobotu, den 
před tímto slavným svátkem, pršelo a foukal dosti nepříjem-
ný vítr. Ale i tak se vydala kapela Jánošík a zástupci SDH 
Církvice na tradiční pochůzku, aby Všem nositelům tohoto 
staročeského jména popřáli hodně zdraví a udělali radost oblí-
benou písničkou.

Bubákov, zní to pohádkově a trochu strašidelně, přesto jsme 
toto místo navštívili již podruhé. Tradiční zimní výlet pořáda-
ný Sborem dobrovolných hasičů Cirkvice mířil opakovaně do 
Herlíkovic. V sobotu 11. února vyjel v šest hodin ráno luxusní 
autobus na hory, do jednoho z nejnavštěvovanějších skiareálů  
v Čechách. Letošní výlet byl poznamenán chřipkovou 
epidemií. Na poslední chvíli se pro nemoc odhlásilo 14 účast-
níků, takže nás jelo velmi málo, celkem 21. I když nás mnoho 
nebylo, všichni si tradiční zimní výlet chválili. Prostor ke 
sportovnímu vyžití měli všichni. Počasí nám přálo, i když 
slunce bylo prakticky celý den schované za mraky. Všichni 
sportovci, jak běžkaři, tak sjezdaři, si užívali dobré sněhové 
podmínky. I když hory navštívilo mnoho lidí a rodin, jelikož 
probíhaly zimní prázdniny, podmínky pro lyžování byly výborné.  
K dispozici byly dvě čtyřsedačkové lanovky, jedna kabinková 
a pět vleků. Výletu se zúčastnilo i několik pěšáků, ti se pak 
vydali z Herlíkovic do Vrchlabí. Je to pěkné horské město  
a s výletem byli i pěšáci spokojeni. Na náměstí si prohlédli 
vyřezávané sochy a ocenili služby rodinného pivovaru Medvěd 
s restaurací. Návrat domů byl ve večerních hodinách, žádné 
úrazy ani mrzutosti se letos nekonaly. Děkuji za všechny pořa-

datelům, výlet byl, ostatně jako všechny, výborně zabezpečen 
a za rozumnou cenu. Chtěla bych na závěr doporučit všem, 
kteří s hasiči na zimním zájezdu nebyli, aby příští rok zvážili 
svou účast, a pokud vám to zdravotní stav dovolí, pojeďte také. 
Účast dětí byla poměrně malá, tak to zkuste a dopřejte i vy 
svým dětem pohyb na čerstvém vzduchu mezi kamarády.  

T. G.

PříPravný kurz na roli Školáka

sběr železného Šrotu
sbor dobrovolných hasičů církvice 

Provede v sobotu 8. dubna 
v doPoledních hodinách 

sběr železného Šrotu v církvici.

základní škola církvice 
zve na zápis do prvního ročníku 

v pátek 7. dubna 2017 od 13:00 hodin. 
nabízíme:

• Klidné a bezpečné prostředí školy
• Individuální přístup

• Moderní metody a formy práce 
v interaktivních učebnách

• Výuku splývavého čtení Sfumato 
a matematiky profesora Hejného

• Projektové dny
• Tvořivá odpoledne pro děti, 

rodiče i veřejnost
• Přípravný kurz pro předškoláky

• Práci v zájmových kroužcích
• Dvě oddělení školní družiny 

pro všechny žáky školy

w w w . z s c i r k v i c e . c z
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Tj círKVice

V letošním školním roce 2016/2017 jsme se zúčastnili několi-
ka turnajů. 
V první polovině října jsme zavítali na první turnaj regionální-
ho poháru, který se konal v sokolovně Sokola Kutná Hora. 
Turnaje se zúčastnil rekordní počet žáků a žákyň ze tří regionů, 
a to 63, z našeho oddílu bylo 5 dětí. Nejlépe se z našeho oddílu 
umístil Jakub Líska s bilancí dvou vítězství a tří proher. Dalším 
turnajem byly okresní přebory starších žáků. Turnaj hostila 
sokolovna v Chlístovicích, zúčastnilo se 21 dětí (12 chlapců  
a 9 dívek) z kutnohorského okresu. Za náš oddíl hrály 4 děti 
(2+2). Jelikož se jednalo o starší žactvo, tak jsem byl zvědav, 
jak se naše děti popasují s daleko zkušenějšími protivníky. 
Bohužel se nám moc nedařilo a jedno vítězství je opravdu 
málo. Posledním turnajem v roce 2016 byl 2. regionální pohár 
konaný v nedaleké Čáslavi. I zde se sjela celkem početná 
konkurence v počtu 47 žáků a žákyň, z toho 6 žáků církvického 
oddílu. Nejlépe si tentokrát vedl Matěj Budínek s bilancí  
2 vítězství a 3 porážky. Prvním turnajem druhé poloviny sezó-
ny byl Okresní přebor mladšího žactva, který se konal v naší 
sokolovně, kam se sjelo celkem 25 dětí kutnohorského okresu 
(15 chlapců a 10 dívek). Naši obec reprezentovali 4 žáci  

a 3 žákyně. I když jsem se převážně věnoval řízení turnaje, 
mile mě překvapil Jakub Líska, který postoupil do finále A,  
a tam se umístil na 5. – 8. místě. Úspěchu dosáhla i smíšená 
čtyřhra Tereza Uhrová a Matěj Budínek, kteří získali bronzo-
vou medaili. Bronz vybojovala také Táňa Laštovková se svojí 
spoluhráčkou Lenkou Komanovou ze Sokola Kutná Hora. 
Naopak mě nejvíce zklamala čtyřhra žáků ve složení Jakub 
Líska, Matěj Budínek, která měla bojovat o umístění na bedně, 
a zbytečně prohráli v zápase o postup do semifinále se zruč-
skou dvojicí. Ostatní ve svých zápasech podali své maximum, 
ale na výhru to nestačilo. Pro některé to byl první turnaj  
a sbírání zkušeností. Dalšími turnaji, které náš čekají, budou 
opět turnaje regionálního poháru, a to v Uhlířských Janovicích 
a v Kutné Hoře. Držte našim dětem palce, ať jejich zlepšování 
má i další viditelná vítězná pokračování.

Petr Uher

stolní tenis stc 2013 církvice – žáci
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Těsně před Vánoci jsme se zúčastnili turnaje minivolejbalu  
v Kolíně, kde jsme se opět neztratili. Naši nejmenší – žlutí 
minivolejbalisté – přivezli krásné 5. a 6. místo a nejmladší žlutí 
14. místo. Červení minivolejbalisté si začínají zvykat ve své 
těžké barvě a usadili se opět na 12 . a na 14. místě. Nejstarší 
modří se trochu se soutěží perou, ale všichni jim držíme pěsti, 
aby se na jaře zadařilo a povedlo se nějaký zápas vyhrát. Hned 
po novém roce jsme měli před sebou výzvu a po delší úvaze 
jsme se rozhodli přihlásit děti na Festival minivolejbalu, který 
se konal v Neratovicích a začínal v odstrašujících 8 hodin ráno. 
Ale lákalo nás, že se hrají všechny barvy minivolejbalu – tudíž 
i pro červeňáčky jednodušší oranžová a ještě se postupuje  
do zemského kola. Přihlásili jsme pouze 2 družstva starších 
žluťáčků a červeňáčky jsme přihlásili právě do oranžové  
kategorie. Festivalu se zúčastnilo 47 družstev žlutých minivo-
lejbalistů a 43 družstev oranžových minivolejbalistů z celého 
středočeského kraje. Bohužel krutý systém turnaje zastavil 
naděje našich žluťáčků, kde bohužel u každého týmu po jedné  

jediné prohře bylo po tajných nadějích. Žlutáčci skončili  
na děleném 11. místě. Naopak oranžový tým se toho nezalekl, 
skupinu si vyhrál a skončil celkově na krásném 4. místě - takže 
by nás měla čekat účast na zemském kole někdy v červnu. 
Nejnovější zprávy z volejbalového svazu trochu mění zaběhlý 
systém republikového turnaje z minulých let a místo 2 semifi-
nálových kol (Morava a Čechy) a finálového republikového 
turnaje nabízí 4 otevřené celorepublikové turnaje v Karlových 
Varech, Českých Budějovicích, Brně a Ostravě. Uvidíme, jest-
li se někam odhodláme podívat. Určitě nás ale na jaře čeká 
ještě jedno krajské kolo v Kolíně a potom finále, kde se děti 
poperou o tituly Přeborníků Středočeského kraje. Doufám,  
že se v dalších turnajích zase neztratíme a získáme hezká umís-
tění. A dětem bych přála, aby je volejbal bavil a měly ze svých 
úspěchů radost. Jsem ráda, že si naše volejbalové děti nezvoli-
ly „ležing či tableting“ a věnují svůj čas sportu.

Mirka Malimánková

Na kurtech u fotbalového hřiště v Církvici se bude konat  
ve středu 10. května od 16:00 do 18:00 tenisové odpoledne pro 
děti a rodiče. Akce vznikla z iniciativy klubu stolního tenisu 
STC 2013 s podporou pana starosty obce Církvice. Vaše účast 
spočívá v radosti z pohybu a dobré nálady. Tenisky a odpoví-
dající sportovní oděv si vezměte sebou. Zapůjčení raket bude 
zajištěné a v případě, že již nějakou vlastníte, nezapomeňte  
ji vzít sebou. Čeká vás odpoledne plné tenisové zábavy a her 
pod vedením zkušené certifikované trenérky Dany Morawské 
z Kutné Hory. Tak neváhejte a přijďte si i s vašimi ratolestmi 
jakéhokoliv věku zkusit zahrát tenis. Podle Vašeho zájmu 
bychom pak rádi uspořádali v Církvici ve dnech  17.  - 21. 7. 2017 
od 9.00 - 16.00 hod týdenní tenisový tábor, zavedli pravidelné 
tréninky či založili tenisový klub.
V případě dotazů kontaktujte prosím pana Kašíka na tel. čísle 
723 532 050. Těšíme se na početnou účast!

J. Kašík

zPrávy od naŠich Minivolejbalistů

tenisové odPoledne Pro děti 
a rodiče
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sK círKVice

a Mužstvo
Jak už je to pro naše mužstvo tradicí, za velké účasti hráčů 
i realizačního týmu, jsme zahájili naši přípravu výběhy  
na soustředění v Českém Dubu. Trénujeme dvakrát týdně,  
ve středu a v sobotu. Sehrála se dvě přípravná utkání, první  
s Valy u Přelouče výhrou na hřišti soupeře 5:1 a druhé  
na domácím hřišti, při kterém jsme tým Malešova porazili 
výhrou 4:1. První mistrovské utkání jsme sehráli na domácím 
hřišti 25. 3. 2017 s Bílým Podolím.

MladŠí žáci
Zimní příprava probíhá od začátku února, a to každé úterý  
a čtvrtek na umělém trávníku sportoviště Církvice. Jsme rádi, 
že se účast dětí zvyšuje a zájem o fotbal v našem klubu roste. 
Máme naplánovaná přípravná utkání. První mistrovské utkání 
jsme sehráli 1. 4. 2017 na hřišti v Čáslavi.

za ziMní akci MusíMe Počítat také 
tradiční karneval sk církvice 
Dospělý karneval měl vynikající účast se spoustou masek.  
O zábavu se postarala kolínská kapela ESO, která roztančila 
sál během několika minut. Celý karneval byl provázen dobrou 
náladou a tombola na sále byla jen třešnička na dortu. Děku-
jeme všem sponzorům, kteří podporují náš spolek. Tak jako 
karneval pro dospělé, byl i karneval pro děti plný masek. Děti 
si zatancovaly, předvedly své krásné kostýmy a odnesly si 
drobné odměny. Každá maska dostala lístek a ze všech lístků 
se losovala tombola. Všechny děti si odnášely ovoce, sladkos-
ti a náruč balónků. Závěrem chceme poděkovat všem lidem, 
kteří náš klub jakkoliv podporují. Děkujeme.

SK Církvice

ziMní PříPrava sk církvice z. s.
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círk vické noviny č t vr t letník  obce círk vice,  v ydává obec círk vice,  te l . :  327 571 491.
redakční  rada:  j i ř í  Volenec,  stanis lav  Vlk ,  mar ie  procházková,  lenk a Kvízová,  m ar ie  n ý vltová. 

obsahové zaměření  –  obecní  zpravodaj ,  ičo:  00236012,  evidenční  č ís lo  –  mK čr e  1868.

25. 3. 2017 15:00 církvice Paběnice

1. 4. 2017 16:30 Horky církvice

8. 4. 2017 16:30 církvice Bílé Podolí B

15. 4. 2017 17:00 církvice Kluky

22. 4. 2017 17:00 církvice Křesetice

29. 4. 2017 17:00 Zbýšov církvice

6. 5. 2017 17:00 církvice Malín B

13. 5. 2017 17:00 církvice Červené Janovice

20. 5. 2017 17:00 církvice Kácov B

27. 5. 2017 17:00 Miskovice církvice

3. 6. 2017 17:00 církvice Štrampouch

10. 6. 2017 17:00 Tupadly B církvice

17. 6. 2017 17:00 církvice Sedlec B

iv. a / jaro 2017

Mladší žáci / jaro 2017
datum a čas domácí hosté skóre hřiště

1. 4. 2017 14:00 Čáslav F církvice  FK Čáslav

8. 4. 2017 14:00 církvice Malešov  církvice

15. 4. 2017 0:00 - VOLNO - -

22. 4. 2017 14:30 církvice Vrdy  církvice

30. 4. 2017 10:30 Čáslav E církvice  FK Čáslav

6. 5. 2017 14:30 církvice Močovice  církvice

14. 5. 2017 10:30 Tupadly církvice  Tupadly

17. 5. 2017 17:30 církvice Tupadly  církvice

20. 5. 2017 14:30 církvice Čáslav F  církvice

27. 5. 2017 10:30 Malešov církvice  Malešov

Projekt stoP lhostejnosti
Je to prosté: sběrem přepáleného oleje, jeho následným zpracováním a dalším použitím se můžeme 
jednotně, vy i my, podílet na ochraně našeho společného vzácného bohatství – životního prostředí. 

Přepálené oleje patří mezi nejodolnější nečistoty jak v kanalizacích, tak i po jejich úniku do volné přírody. 
Vaše důležitá role spočívá v odevzdání odpadového oleje do sběrných nádob, umístěných ve vaší obci 

a na nás jsou další kroky. Pojďte s námi pomáhat přírodě.

černohlávek oil

➽➽


