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SDH Křečkov - Kalendá ř na rok 2012

  
28.4. + 29.4.2012 Plamen – štafety v Nymburce

5.5.2012 I. Polabské ligy - Sadská

12.5.2012 První nasátí - Všechlapy

19.5.2012 Oslavy 130 let založení SDH Křečkov

26. – 27.5.2012 Plamen

SDH Křečkov

SDH Křečkov ve spolupráci 
s OÚ Křečkov pořádá v sobotu 19. 
května  Oslavy  130  let  založení 
Sboru dobrovolných hasičů a 30 let 
práce s mládeží. Den začne v  9.00 
slavnostním  průvodem  obcí  a 
oslavy  budou  pokračovat  na 
místním  fotbalovém hřišti. Dozvíte 
se  zde  něco  o  naší  historii.  Rádi 
mezi sebou přivítáme naše bývalé i 
současné členy a další spoluobčany. 

K vidění  budou  ukázky 
požárního  útoku  kategorií  muži, 
ženy  a  děti.  Po  celý  den  bude 
připraven  bohatý  doprovodný 
program  včetně  soutěží,  her  a 
ukázek  pro  širokou  veřejnost.  Do 
oslav se tak mohou zapojit všichni 
příchozí.  Samozřejmostí  je  široký 
výběr  občerstvení  a  nápojů,  který 
bude zajištěn po celý den i  večer, 
kdy  Vás  zveme  na  posezení  při 
muzice. Přijďte s námi oslavit naše 
úspěchy  a  zavzpomínat  na  staré 
časy.          Tomáš Stuchlík
 

SDH Křečkov oznamuje spoluobčanům, že 
v sobotu 14. dubna bude probíhat sběr železného 
šrotu. Na požádání rádi pomůžeme s vynesením 
těžších věcí.

Mladí hasiči K řečkov

Na jaře 2012 nás toho čeká 
spousta - schůzky na hřišti, výlety, 
tábor, stanování  a soutěže. Chceme 
se zúčastnit celoroční hry Plamen a 
Polabské ligy MH, kterou jsme loni 
v kategorii  mladší  vyhráli  a 
v přípravce si odvezli bronz.  

I  letos  se  budeme  snažit 
navázat na naše výborné výsledky 
z minulých  ročníků  a  opět  domů 
přivézt celou řadu medailí a pohárů.

Petra Slezáková



2.6.2012 II. kolo Polabské ligy – Písková Lhota

9.6.2012 Hasičské slavnosti – Velké Zboží

23.6.2012 Pátecké jiskření

30.6.2012 Vestecký pohár

4. – 8.7.2012 Karlštejn

8.9.2012 IV.kolo Polabské ligy - Odřepsy

22.9.2012 V. kolo Polabské ligy - Úmyslovice

6.10. nebo 13.10.2012 Branný závod

MŮŽEME SE POCHLUBIT!

V naší obci žije spoustu zajímavých , úspěšných a významných osobností. Mezi takové 

občany Křečkova jistě patří osmnáctiletý  Tomáš Maux, který na počátku roku 2012 získal 

ocenění „Gentleman silnic“.  Toto vyznamenání obdržel za pomoc při záchraně života dvěma 
lidem u nehody mezi Křečkovem a Pátkem v listopadu 2011.

Za takto záslužný čin mu děkujeme a věříme, že slova Tomáše, „to by udělal každý“, jsou 
nejen skromná, ale i pravdivá. I když se jistě shodneme, že by bylo lepší, kdyby takové pomoci 
nebylo třeba a nehody se nestávaly.

  

                                                      

INFORMACE OBECNÍHO Ú ŘADU:
Oznamujeme občanům, že je již možno odvážet dřevěný 

odpad,  větve  a  klestí  na  obvyklé  místo  k  „pálení  čarodějnic“ 
severovýchodně  od  obce.  Žádáme,  aby  byl  v tomto  prostoru 
dodržován  pořádek  a  odpad  byl  bez  příměsí  umělých  hmot  a 
jiných škodlivých materiálů.

Informace Obecního úřadu:

Oznamujeme občanům, kteří mají zájem 
o úklid potěžebních zbytků  v obecním lese, že 
přidělování  dílců  (formou losování)  pro  úklid 
bude zahájeno koncem dubna 2012. Zájemci o 
přidělení  dílce  se  mohou  hlásit  na  OÚ  v 
Křečkově v termínu od 2.4.2012 do 16.4.2012 v 
úředních hodinách. Upozorňujeme,  že  se  v 
žádném  případě  nejedná  o  možnost  kácení 
stromů, pouze o úklid potěžebních zbytků.

Oznamujeme občanů, že se připravuje II.  etapa rekonstrukce fotbalových kabin. Pokud 
obec  Křečkov  dosáhne  na  dotační  titul  z FROMu  Středočeského  kraje,  bude  rekonstrukce 
probíhat v letních měsících roku 2012. 

Oznamujeme občanů,  že  separační dvůr u hřbitova bude od 17.3.2012 otevřen vždy v 
úterý a sobotu od 15.30 hod do 17.00 hod. Lze vyvážet jen zelený, biologicky rozložitelný odpad.



            

Zastupitelstvo obce Křečkov by rádo popřálo jubilantům, kteří měli a budou mít své životní  
jubileum v měsících leden, únor, březen a duben. Naše blahopřání patří:

panu Zdeňku Mazačovi, paní Růženě Procházkové, panu Tomáši 
Borisčákovi, panu Václavu Hradeckému, panu Václavu Paroulkovi, panu 

Zdeňku Míškovi, paní Marii Novákové a panu Václavu Horákovi.

Všem vyjmenovaným přejeme pevné zdraví a štěstí v dalších letech.

Mobilní svoz nebezpe čných odpad ů a odpad ů  
určených ke zp ětnému odb ěru

Obecní knihovna Křečkov
Do knižního fondu naší knihovny přibylo několik knih  pro děti a pro dospělé knihy 

s detektivní tematikou. Nové jsou také knihy s naučnou tematikou a cestopisy.
Na závěr roku byla také vyhodnocena  soutěž pro děti o nejkrásnější záložku do knihy. 

Tuto soutěž  vyhrála  žákyně místní ZŠ  MÍŠA MAZAČOVÁ, její práce byla po zásluze oceněna. 
Výtvarné soutěže se zúčastnily děti z mateřské školy. Jejich práce byly vystaveny na obecním 
úřadě a za velmi pěkné obrázky děti obdržely knihu dle vlastního výběru.

Na březen je plánována akce DEN s ANDRSENEM. Na této akci se děti seznámí nejen 
s dílem pohádkáře H. CH.  ANDERSENA, ale budou mít  možnost ověřit  si  své znalosti  o 
autorech píšících  pro děti. Současně se i seznámí s dílem některých ilustrátorů dětských knih.

V lednu byl také  vyhlášen  nejaktivnější  ČTENÁŘ  ROKU 2011. Mezi nejaktivnější 
dětské čtenáře roku patří ZUZANKA  NOVOTNÁ, KLÁRKA  NOVOTNÁ, MÍŠA MAZAČOVÁ.

Nejaktivnějším  dospělým  čtenářem  je  paní  MONIKA  DAŠKOVÁ  a  pan  ZDENĚK 
MÍŠEK.  V této akci budeme pokračovat i v dalším roce a doufáme, že  nám bude čtenářů  i 
nadále přibývat.           

Do dubna si můžete ještě vypůjčit knihy z výměnného fondu Středoč.kraje-Kutná Hora.
                                                                                             Helena Vondráková, knihovník

                                                                                    

Půjčování knih – pondělí  od  16.00  do  18.00 hod.



Odpady, které budou přebírány:

� nebezpečný odpad   – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné 
tkaniny,  ředidla,  rozpouštědla,  kyseliny,  zásady,  pesticidy,  léky,  AKU  baterie, 
monočlánky, atd.

� elektrospot řebiče   – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
-      jelikož lednice, televize a monitory patří  do systému zpětného odběru, 

budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní 
� pneumatiky   –  od  osobních  automobilů  bez  disků,  ostatní  pneumatiky  (to 

znamená s disky, traktorové atd.) nebudou p řevzaty!

Prosíme o striktní dodržování p ředávaných odpad ů. Děkujeme.

Náměty do zpravodaje přijímá paní Veronika Raulová. Můžete je předat osobně  nebo 
poslat na mailovou adresu verca.raulová@centrum.cz. 

Obec Křečkov
Den a datum sobota 7.4.2012

stanovišt ě čas

Na návsi 8:00 – 8:30

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů 

z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – 

nejedná se o nebezpe čný odpad!


