
C Í R KV I C K É

NOVINY
číslo 3   •   ročník 9   •   říjen 2017   •   vychází čtvrtletně

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Kostel Sv. Vavřince Kostel Sv. Jakuba

v těchto dnech byla dokončena, 
pro naši obec, velmi potřebná in-
vestiční akce - rozšíření mateřské 
školky přestavbou správcovské-
ho bytu na novou třídu pro naše 
dvouleté občánky. MŠ tak navý-
šila kapacitu o 15 míst a je plně 
obsazena. Rekonstrukci fi nancuje 
obec, ale ještě letos podáme pro-
střednictvím Místní akční skupiny 
“Lípa pro venkov“ žádost o dotaci, 
kde by obec měla obdržet 3 mil. 
Kč, což je zhruba 70% celkových 
nákladů. Kutnohorská stavební 
s.r.o., která prováděla celou akci, 
si poradila i s vícepracemi, které se 
v průběhu rekonstrukce vyskytly 
a dodržela termín dokončení do 
30.9. 2017. Kolaudace proběhla 
v pátek 29.9. 2017 dopoledne a pak 
už budou moci rodiče své “rato-
lesti“ do nového oddělení přivést. 
Všem, kteří se přímo na rekon-
strukci podíleli a pomáhali, patří 
opravdový dík.

Nyní několik vět o naší vodě. 
Před pár dny se u jednoho z na-
šich vrtů porouchalo čerpadlo 
a z dispečinku od Stavokompletu 
jsme obdrželi informaci, že do-
dávaná voda z VHS Kutná Hora 
spolu s jedním čerpadlem (máme 
dva vlastní vrty) nestačí doplňo-
vat hydroglobus a zároveň ještě 
nádrž pro velkokapacitní kravín 
ZOS Kačina v Jakubě. Došlo tedy 
k rozdělení. Voda z vrtu zásobo-
vala kravín. Pro obec jsme byli 
nuceni přepnout vodu z VHS 

a zásobování spustit opačným 
směrem, z Církvice směrem do Ja-
kuba. To zapříčinilo zakalení vody 
a hlavně snížilo tlak vody v Jakubě 
na návsi. Na tuto situaci si mnozí 
z Vás vzpomenou, když v letních 
měsících, hlavně ve večerních ho-
dinách, byl tlak ve vodovodním 
řadu v Jakubě nízký a místy voda 
netekla vůbec. Naše obec se stále 
rozvíjí, přibylo nám mnoho mla-
dých rodin a tím pochopitelně 
stoupá i spotřeba vody. Tím se také 
dostávám k opatřením, na kterých 
pracujeme, a která se připravují. 
Úpravna vody je vyprojektována 
a nyní probíhá územní řízení. Zá-
roveň s úpravnou vody bude pro-
veden ještě jeden nový vrt včetně 
výtlaku k hydroglobusu. Na přelo-

mu roku podáme žádost o dotaci 
a realizace je plánována na rok 
2018. Tato opatření by měla za-
jistit jak dostatek vody na straně 
jedné, tak odstranění vysoké tvr-
dosti, kterou často kritizujete, na 
straně druhé. Věřím, že tuto akci 
co nejdříve zrealizujeme a naše 
voda bude kvalitní a budeme jí mít 
dostatek.

Jiří Volenec, starosta
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají:  
• pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
• sobota 21. října 2017 od  8,00 hodin do 14,00 hodin

Místem konání voleb:
Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Církvice – knihovna (ve dvoře za obecním úřadem) pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Církvici.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Jakub – sokolovna pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Jakubě.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky.

O letošních prázdninách byli mnozí z nás svědky 
onoho zvláštního fyzikálního úkazu – totiž, že měsíce 
červenec a srpen, ač mají dohromady 62 dnů, byly opět 
nejkratšími měsíci v roce. Přestože ubíhaly jako voda 
v bystřině, stihli jsme během nich v mateřince udělat 
hodně práce. Na konci června, a tedy za provozu, za-
počala čáslavská fi rma HAVel s výměnou stávajících 
svítidel za zářivková. Takto bylo vyměněno osvětlení ve 
třídách, na kuchyňkách a v kancelářích. Počátkem čer-
vence jsme po odkrytí šachty v šatně u Myšiček zjistili, 
že problém s opětovným výskytem mušek na tomto pa-
vilonu spočívá v nefunkčním odpadním systému. Věc 
bylo třeba řešit neprodleně. Kompletní výměny odpadů 
se ujala fi rma Kutnohorská stavební. Práci provedli vel-
mi rychle, takže provoz na této třídě od počátku září 
nebyl ohrožen.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB V OBCI CÍRKVICE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků se konalo v so-

botu 17.6. 2017, kdy byli přivítáni 
Jan Kročák, Vojtěch Rohlík, Já-
chym Solovov a Matyáš Kratochvíl. 
Vítání se konalo v zasedací míst-
nosti obecního úřadu. Pan starosta 
všem popřál hodně zdraví a radosti 
z dětí a předal malý dárek. O kul-
turní program se tradičně postaraly 
děti ze ZŠ.

SPOZ

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

17. října Den otevřených dveří 
s otevřenými hodinami v ZŠ Církvice 25. listopadu Rozsvěcení vánočního stromu

27. října Stezka odvahy u kostela sv. Jakuba 1. prosince Adventní tvoření ve škole

17. listopadu   Lampiónový průvod

V uplynulém čtvrtroce oslavili svá krásná životní jubilea:
Jirák Bohumil, Motyčková Hana, Mirovská Anna, Kácovská Marie, Hanzlová Vlasta, Sova Stanislav, 
Melichová Marie, Třmínková Jiřina, Fiala Jiří a Vlk Stanislav.

JAKUBSKÉ POSVÍCENÍ

Tradiční Jakubské posvícení se konalo dne 26.8. 2017 od 16 hodin u kostela sv. Jakuba, kde byla pro děti připravena 
pěnová párty za hudby p. Zykla, soutěže a dětská diskotéka. Večer začal pro dospělé hrát k poslechu i tanci Standa 
Jelínek až do ranních hodin.

ZPRÁVY Z NAŠÍ  MATEŘINKY
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Letošní prázdniny byly stejně jako vloni ve zname-
ní rekonstrukce podlah. Tentokrát se práce vydařila 
a podlahy jsou kvalitně zrenovovány. V jedné učebně 
je podlaha položena na nový, pevný podklad a parke-
ty jsou kompletně vyměněny. My jsme také nezaháleli 
a dali jsme nový kabát naší školní zahradě. Za pomoci 
obětavých rodičů jsme zasázeli živý plot, zrušili nevy-
hovující hrací prvky, zaseli novou travičku a doplnili 

Firma Kutnohorská stavební zvítězila ve výběrovém 
řízení na rekonstrukci bytu na třetí třídu mateřské ško-
ly, ve které se budou vzdělávat nejmladší děti – tedy ve 
věku od dvou let. Práce započaly v posledním červno-
vém týdnu a probíhaly po celé prázdniny.  Na nějaký 
čas byla tedy mateřinka jedním velkým staveništěm: tří-
da Myšiček byla celá rozkopaná kvůli odpadům, chod-
ba hospodářského pavilonu sloužila jako odkladiště 
stavebního materiálu, neboť zde byl vybourán vchod 
do nové třídy, v kuchyni se malovalo a třída Koťátek 
přímo sousedí s nově budovanou třídou a tak stavení 
práce zasahovaly i sem. Přes to všechno se nám poda-
řilo celou mateřinku včas uklidit a připravit ji na nový 
školní rok. Stavební práce na nové třídě budou probíhat 
po celé září, a pokud půjde všechno dobře, bude tato 
třída zprovozněna v průběhu měsíce října. Považuji za 
dobré touto cestou poděkovat zřizovateli – jmenovitě: 
starostovi panu Volencovi za vstřícný přístup, pracovní-
kům Kutnohorské stavební za kvalitně odváděnou práci 
a všestrannou pomoc, panu Skřivánkovi za dobrou spo-
lupráci a všem svým kolegyňkám za práci při úklidu 
před zahájením nového školního roku.

Pokud jste si všimli reklamy na programu Čt, týkají-
cí se Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, 
vězte, že naše mateřinka je do tohoto programu zapoje-
na. V rámci šablon pro mateřské školy čerpáme fi nanční 
prostředky z Evropských strukturálních a investičních 

fondů na další vzdělávání pedagogických pracovnic, na 
společná setkávání s rodiči a odborníky z praxe v mateř-
ské škole, na sdílení dobré praxe, na fi nancování chůvy 
pro dvouleté děti.

Školní rok jsme započali tradičním předáváním prv-
ňáčků do místní základní školy. Letos jsem takto od-
vedla jedenáct nových žáčků. Celkem od nás odešlo 
šestnáct dětí – čtyři do jiné základní školy, jedno dítě 
se odstěhovalo. Přeji nám všem, aby celý školní rok pro-
bíhal v duchu našeho školního vzdělávacího programu 
– tedy s úsměvem a v pohodě.

Za mateřinku Bc. Květa Roušalová

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
zahradu kačírkem. Se souhlasem pana starosty jsme 
kolem pomníku před školou umístili kamínky, aby 
nebyl po většinu roku zarostlý trávou. I tento rok po-
máhali rodiče a přátelé školy se stěhováním nábytku 
z tříd. Mockrát děkujeme za veškerou pomoc, kterou 
jste nám vyjádřili podporu. Poděkování patří také 
panu starostovi, který nás ve všech aktivitách podpořil 
jak morálně, tak fi nančně. 

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo v pon-
dělí 4. 9. 2017. Před školou se shromáždili všichni žáci 
i učitelky základní školy a netrpělivě čekali na příchod 
nových prvňáčků. Paní ředitelka Květa Roušalová nám 
letos přivedla a se svými kolegyněmi připravila 11 no-
vých žáčků. Děti jsem přivítala, pan starosta předal 
knihu za Obecní úřad a společně jsme našim prvňáč-
kům popřáli mnoho úspěchů. 

V letošním roce navštěvuje naši školu 75 žáků. 
Novou posilou našeho týmu je paní Květa Mišáko-
vá, která od září nastoupila jako asistentka pedagoga. 
První ročník vyučuje Bc. Michaela Holáčiková, dru-
hý ročník Mgr. Jana Závůrková, ve třetím ročníku učí 
Mgr. Jitka Kvízová, čtvrtý ročník pracuje pod vedením 
Mgr. Ludmily Hruškové a s pátým ročníkem pokračuje 
Mgr. Šárka Viktorová. Jako asistentka pedagoga a vy-
chovatelka školní družiny působí i nadále paní Renata 
Krupová. Tělesnou výchovu učí a školní družinu vede 
paní Jaroslava Uhlířová. Školu velebí uklízečka a škol-
nice paní Petra Grulichová a externí pracovnicí je eko-
nomka paní Dana Vraná.

Naše škola podala v loňském školním roce žádost 
o dotaci z Fondu sportu, volného času a primární pre-
vence rozpočtu Středočeského kraje s názvem projektu 
„Podpora těžce tělesně postiženého žáka prostřednic-
tvím dotykového zařízení“. V červnu 2017 schválilo 
Zastupitelstvo Středočeského kraje naši žádost o po-
skytnutí dotace ve výši 15 000 Kč. Z těchto peněz bude 
fi nancován dotykový notebook pro žáka čtvrtého roč-
níku.

Od září 2017 začala naše škola realizovat evropský 
projekt. Ten by měl být ukončen 31. 8. 2019. Z ope-
račního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme se 
zapojili do Výzvy č. 02-16-022 s názvem „Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování – šab-
lony pro MŠ a ZŠ.“ Náš projekt nese název „Podpora 
vzdělávání učitelského sboru a další vzdělávání žáků 
ZŠ Církvice.“ Po dobu dvou let bude pedagogický sbor 

absolvovat řadu vzdělávacích programů v rámci další-
ho vzdělávání pedagogických pracovníků. Mgr. Šárka 
Viktorová povede dětský Klub deskových her a zábav-
né logiky a Mgr. Jitka Kvízová bude vést Doučování 
pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Další akti-
vitou fi nancovanou z projektu jsou Odborně zaměře-
ná tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. 
Díky tomu prohloubíme, už tak výbornou, spolupráci 
s rodiči a zároveň získáme další fi nanční prostředky 
pro děti. Kromě běžných aktivit se tedy zapojíme i do 
aktivit projektových. 

I letos jsme se zapojili do soutěže ve sběru svázané-
ho papíru a kartonu a tříděných plastových PET lahví, 
kterou vyhlašuje fi rma AVE Čáslav. Chtěli bychom Vás 
poprosit, zda byste nám se sběrem mohli pomoci. Děti 
dostávají za každý svoz penízky na účet Unie rodičů 
při ZŠ Církvice. Z těchto prostředků se pak nakupují 
například pomůcky, sešity, pracovní sešity a výtvarný 
materiál pro děti. Paní Grulichová Vám na požádání 
vydá pytel AVE a můžete střádat. Výdej sběru je každé 
první pondělí v měsíci. První tedy připadá na 2. října 
2017, kdy můžete zavázaný pytel s plastovými lahvemi, 
či svázaný balíček papíru předat paní Grulichové ze zá-
kladní školy. Děkujeme.

Pro veřejnost už nyní připravujeme otevřené vyučo-
vání a den otevřených dveří 17. října, lampionový prů-
vod 17. listopadu, adventní tvoření 1. prosince nebo 
charitativní tříkrálovou sbírku 6. ledna. Na všechny 
akce školy Vás srdečně zveme. Bližší informace nalez-
nete na našich webových stránkách www.zscirkvice.cz.

Přeji nám všem úspěšný školní rok 2017/2018.
Mgr. Ludmila Hrušková
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OKRSKOVÁ SOUTEŽ SDH V TŘEBEŠICÍCH
V sobotu 1. července se za příjemného letního, avšak 
chvílemi trochu deštivého počasí, konala u našich sou-
sedů v Třebešicích okrsková soutěž v požárním spor-
tu dospělých. Velitelem soutěže byl Petr Málek a celým 
odpolednem provázel Karel Janda. Akci si nenechal ujít 
ani třebešický starosta pan Havránek. Z celého okrsku 
č. 2 se zúčastnilo 5 družstev mužů a 5 družstev žen. SDH 
Církvice vyslalo do soutěžního klání dvě družstva mužů 
i žen, SDH Jakub po jednom družstvu. Jako první přišla 
na řadu štafeta 4 x 100m. Po první části soutěže jsme byli 
na předních místech. Vše, jako vždy, měl tedy rozhod-
nout požární útok. Na startu jsme byli všichni nervózní. 
Našim týmům se dařilo dobře, jen družstvu žen „A“ se 
lepila smůla na paty. Při velice zdařilém pokusu zklamala 

MÍČOVÉ HRY
Po loňských zkušenostech jsme moc nerozmýšleli 

a rozhodli se, že uspořádáme znovu letní soustředění od-
dílu Míčových her. A protože ze strany dětí i rodičů byl 
zájem, tak se v sobotu 19.8. naše skupina sešla u zastávky 
u Travní cesty a soustředění mohlo začít. Letos se účast-
nilo 17 dětí z oddílu a opět 3 vedoucí. Děti byly rozděleny 
do 3 družstev Rakeťáků, Pokémonů a Hipíků. Soutěžily 
v celosoustřeďové hře, kam se započítávaly výsledky fá-
borkované, lesní štafety, noční bojovky, turnaje v ping 
pongu pro členy STC Církvice ( každý tým měl dva členy 
oddílu) a samozřejmě úklidu. Největší náplň na soustře-
dění ale patřila minivolejbalu, kde všechny, ale opravdu 
všechny děti zaznamenaly pokroky. Trénink probíhal 
dvakrát denně. Soustředění bylo ukončeno turnajem 
podle kategorií. Rozdali jsme medaile za turnaj, odměny 
za celosoustřeďovou hru. My i děti jsme si to prostě užili 
a už se můžeme těšit na příští rok.

Mirka Malimánková, 
Lenka Haspeklová a Petr Uher

SDH CÍRKVICE

Naši mladí hasiči si letošní ročník Soptíkovy ligy 
v požárním útoku užili. Celkem pěkné a hlavně sta-
bilní výkony jim zajistily adekvátní umístění. První 
kolo proběhlo v Kutné Hoře, následovalo Záboří nad 
Labem, Kácov, Močovice a fi nále se konalo na domácí 
půdě v Jakubě, na hasičském cvičišti.  Zde nás přišlo 
podpořit mnoho místních fanoušků, hlavně z řad ro-
dičů a prarodičů. Děti si zde rozhodně ostudu neudě-
laly, naopak, mladší družstvo „A“ zde předvedlo svůj 
letošní nejlepší útok s časem 21,11 sekund. Za zmínku 
určitě stojí i výkon staršího družstva v Močovicích, kde 
se s časem 19,58 s dostali pod dvacetisekundovou hra-
nici. Hlavní podíl na úspěších starších dětí má krom 
ostatních členů družstva Karel Klečka, pro kterého 

časomíra, a tak byl ženám přiznán další pokus, který byl 
bohužel neplatný.
Výsledné pořadí:

Kategorie muži Kategorie ženy

1. Církvice „A“ 1. Třebešice

2. Církvice „B“ 2. Církvice „B“

3. Jakub 3. Hlízov

4. Třebešice 4. Jakub

5. Chotusice 5. Církvice „A“

S výsledky soutěže jsme velice spokojení. Děkujeme všem 
fanouškům za podporu.

SOPTÍK 2017
byla soutěž v Jakubě poslední soutěží v kategorii dětí. 
Nyní bude svojí pílí, soutěživostí, svědomitostí a výko-
ny ku prospěchu družstvu dorostu a mužské kategorie. 
Celková umístění:

Mladší hasiči: „A“ – 8. místo, „B“ – 13. místo a „C“ 
– 14. místo z 18ti zúčastněných družstev

Starší hasiči si vybojovali velice pěkné, avšak nepo-
pulární 4. místo. 

Všem dětem děkujeme za jejich snahu a přístup jak 
k tréninkům, tak k samotným soutěžím. Rodičům pak 
za pomoc s dopravou dětí a zajištěním hladkého prů-
běhu při soutěžích. 

TJ  CÍRKVICE

Čas Oddíl Zodpovídá

Pondělí

14.30 – 16 STOLNÍ TENIS ml.žáci I. Petr Uher
16 – 18 STOLNÍ TENIS žáci II. Petr Uher
18 – 19 KONDIČNÍ CVIČENÍ ženy M.Pernikářová
19 – 20 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ženy J. Uhlířová
20 – 21 FLORBAL Radek Fojtík

Úterý 16.30 – 20 STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

Středa
15 – 17.30 MÍČOVÉ HRY žáci M. Malimánková
17.30 – 19 VOLEJBAL – ženy M. Malimánková

19 – 21 VOLEJBAL – mix M. Jelínková

Čtvrtek

15 – 16 MAŽORETKY E. Čermáková
16 – 17 RODIČE A DĚTI J. Kvízová

17 – 18.30 STOLNÍ TENIS ml.žáci II. Petr Uher
18.30 STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ JAKUB od září 2017

Čas Oddíl Zodpovídá

Pátek

15 – 16 MAŽORETKY E. Čermáková
16 – 17.30 MLADÍ HASIČI M. Procházková
17.30 – 19 STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

19 – 21 VOLEJBAL – mix M.Jelínková

Sobota
10 – 12 PŘÍPRAVKA  SK únor – březen P. Čuchal
9 – 13 STOLNÍ TENIS P. Křížek, J. Kašík

Neděle
8 – 10 BADMINTON Jan Kučera

10 – 12.30 BADMINTON Hrušková
17 – 19 MÍČOVÉ HRY žáci M. Malimánková

Pondělí
Středa
Pátek

17 – 20 POSILOVNA M.Uhlíř

Dopoledne využívá prostory sokolovny ZŠ Církvice.
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Mladší přípravka
Neděle 3.9. 2017 Hřiště
3.9.2017 10:00 Církvice Červ. Janovice Církvice
3.9.2017 10:00 Církvice Čáslav C 
3.9.2017  10:00 Červ. Janovice Čáslav C 
Neděle 10.9. 2017
10.9.2017 10:00 Malín Církvice Červ. Janovice
10.9.2017  10:00 Červ. Janovice Malín 
10.9.2017  10:00 Červ. Janovice Církvice 
Neděle 17.9. 2017
17.9.2017  10:00 Křesetice Vrdy Církvice
17.9.2017  10:00 Církvice Křesetice 
17.9.2017  10:00 Církvice Vrdy
Neděle 24.9. 2017
24.9.2017  14:00 Církvice Zruč n.S. Sparta K. Hora
24.9.2017  14:00 Čáslav B Zruč n.S. 
24.9.2017  14:00 Čáslav B Církvice 
24.9.2017  14:00 Kutná Hora A Církvice 
Neděle 01.10. 2017
1.10.2017  10:00 Malín Církvice Malín
1.10.2017  10:00 Malín Čáslav C 
1.10.2017  10:00 Církvice Čáslav C 
Neděle 09.10. 2017  
9.10.2017  16:30 Čáslav A Církvice Tupadly
9.10.2017  16:30 Čáslav A Kutná Hora B 
9.10.2017  16:30 Tupadly Kutná Hora B 
9.10.2017  16:30 Tupadly Čáslav A 
9.10.2017  16:30 Tupadly Církvice 
9.10.2017  16:30 Kutná Hora B Církvice 
Neděle 15.10. 2017
15.10.2017  10:00 Církvice Uhl. Janovice Církvice
15.10.2017  10:00 Církvice Sázava 
15.10.2017  10:00 Uhl. Janovice Sázava 
Neděle 22.10. 2017
22.10.2017  10:00 Církvice Červ. Janovice Církvice
22.10.2017  10:00 Církvice Čáslav C 
22.10.2017  10:00 Červ. Janovice Čáslav C 

Po několika letech příprav se 16. září 2017 otevřely brány Louisiana ranče naplno veřejnosti. Počasí na první den 
nebylo zrovna ideální, ale i tak si sem našlo cestu několik stovek lidí. Součástí ranče je i velký dětský park, který se 
bude v následujících měsících dále rozšiřovat. Po předchozí domluvě si zde můžete zakoupit uzené či jinak zpracova-
né domácí výrobky. Aktuální informace o provozní době najdete na web stránkách www.louisianaranch.cz nebo na 
Facebooku. Ranč se nachází na adrese Církvice 57. Těší se na Vás Tým Louisiana Ranch.

LOUISIANA RANCH

Okresní přebor

Sobota 7.10. 2017 13:00 Červ. Janovice Církvice

Neděle 15.10. 2017 15:30 Chotusice Církvice

Sobota 21.10. 2017 15:30 Církvice Sázava B

Sobota 28.10. 2017 14:30 Malín Církvice

Sobota 4.11. 2017 14:00 Církvice Paběnice

Sobota 11.11. 2017 14:00 Malešov Církvice

Sobota 18.11. 2017 13:30 Církvice Sedlec

SK CÍRKVICE
PODZIMNÍ ROZPIS ZÁPASŮ

Mladší žáci

Sobota 2.9. 2017 14:30 Církvice Nové Dvory 

Neděle 10.9. 2017 10:30 Chotusice Církvice

Sobota 16.9. 2017 14:30 Církvice Tupadly 

Neděle 24.9. 2017 14:00 Vrdy Církvice 

Sobota 30.9. 2017 13:30 Církvice Bílé Podolí 

Neděle 8.10. 2017 10:30 Malín Církvice 

Sobota 14.10. 2017 10:30 Církvice Golčův Jeníkov 

Sobota 21.10. 2017 10:00 Nové Dvory Církvice 

Sobota 28.10. 2017 10:30 Církvice Chotusice 

Sobota 4.11. 2017 10:30 Tupadly Církvice 

Neděle 12.11. 2017 10:30 Golčův Jeníkov Církvice 


