
     Z P R A V O D A J 
       Obecního úřadu Křečkov          Březen/ 2022 

________________________________________________________ 
Určeno pouze pro vnitřní potřebu obce 

 

 
 

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených  

ke zpětnému odběru 
 

 KŘEČKOV SOBOTA 2.4.2022 na návsi v 8:00 – 8:30 

Odpady, které budou přebírány: 

Nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, 

ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.  

Elektrospotřebiče – 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! 

 

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů z kapacitních 

důvodů objemný odpad. Na objemný odpad bude přistaven obecní valník též v uvedený 

datum a čas. 

 

 

Informace Obecního úřadu pro občany 

 Vážíme si všech majitelů nemovitostí, kteří se pečlivě starají o prostranství před svými 

nemovitostmi, upravují je a udržují v čistotě a pořádku.  

 Žádáme občany, aby zbytečně neparkovali na zelených či veřejných prostorách obce. 

Využívejte k parkování místa na svých pozemcích. 

 Oznamujeme občanům, že od soboty 19.3.2022 je separační dvůr u hřbitova otevřen 

každé úterý a sobotu v době od 15.00 do 17:00 hod.  

 Již je možno odvážet dřevěný odpad na místo určené k pálení čarodějnic.  

 

 



Akce pořádané na jarní měsíce: 

 

 

 

 

 

 

.                     
 

 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vám oznámit výsledky již 17. ročníku soutěže obcí My třídíme nejlépe, 

kterou pořádá EKO-KOM spolu se Středočeským krajem.  

Soutěž středočeských obcí v třídění odpadu hodnotí výsledky tříděného odpadu za celý 

předchozí kalendářní rok 2021. Níže najdete vyhodnocení 17. ročníku 2021 kategorie naší 

obce – obce do 1000 obyvatel. 

 

 

Pořadí:  

                                             
 

V loňském ročníku za rok 2020 jsme obsadili 45. Místo. Děkujeme občanům, že třídíte!! 

 

  

 

 

 2. 4. 2017 sobota od 9:00 Den země – dobrovolný úklid v okolí 

naší obce. Sraz před OÚ Křečkov. 

 Sběr železného šrotu 9. 4. 2022 v sobotu od 9:00 hod. 

 30. 4. 2022 – tradiční pálení čarodějnic –  SDH Křečkov 19:30 

zapálení centrálního ohně, Slet čarodějnic a čarodějů 

s čarodějnickým zaklínadlem pro děti v 19:00 hod. 

 28. 5. 2022 sobota od 17:00 – Dětský den plný úkolů dle mapy 

a zábavy. Od 21:30 letní kino na fotbalovém hřišti – pohádka 

Tajemství staré bambitky II. 

 4. 6. 2022 – soutěž SDH – O putovní pohár svatého Floriána – 

fotbalové hřiště 

 

 



Informace zastupitelstva obce Křečkov-připravené, probíhající a dokončené akce: 

 

 Pracujeme na dokončení směny pozemků pod požární nádrží, abychom mohli 

v případě plánované revitalizace požádat o dotační titul. Plánovaný projekt řeší úpravu 

vodní plochy a přilehlého okolí. 

 Čekáme na vhodný dotační titul pro připravený projekt revitalizace tůně u hřbitova. 

 Stále sledujeme možnost využití vhodného dotačního programu na stavbu tělocvičny 

pro ZŠ na fotbalovém hřišti – asfaltové hřiště. V této souvislosti budou probíhat 

přípravné práce - přeložka distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie pro tuto budoucí stavbu. 

 Připravujeme projekt na rekonstrukci kapličky na návsi. 

 Občané mají možnost získávat elektronické zprávy z Obecního úřadu Křečkov do 

svých emailových schránek. Všechny tyto zprávy/aktuality budeme i nadále sdělovat   

prostřednictvím veřejného rozhlasu. Vzhledem k opakovaným stížnostem bude 

v nejbližší době rozhlas opraven tak, aby byl na všech místech v obci dostatečně 

srozumitelný. Děkujeme za pochopení. 

 Pracujeme na rozšíření kapacity veřejného osvětlení a to především na přechodových 

místech u páteřní komunikace III. třídy. 

 V současnosti je zveřejněn záměr pronájmu nebytových prostor fotbalových kabin – 

občerstvení. Více informací na Obecním úřadě Křečkov. 

 V prosinci roku 2021 obec znovu požádala Ministerstvo pro místní rozvoj o dotační 

titul na akci „Obnova místní komunikace v obci Křečkov-ulice Květinová“. 

      V případě získání dotačního titulu budou práce na stavbě započaty ještě v tomto roce. 

 Na konci roku 2021 obec dále požádala o dotaci od Státního fondu životního prostředí 

ČR na akci „Výsadba stromů v obci Křečkov“. Výsadba okrasných stromů je 

plánována na veřejných plochách podél páteřní komunikace III. třídy a ve východní 

části fotbalového hřiště. Realizace výsadby je plánována v průběhu tohoto roku. Při 

výsadbě bude vítaná účast dobrovolníků z řad občanů. Informace budou včas 

zveřejněny. 

 V předešlých měsících probíhala rozsáhla úprava plochy a zeleně místního hřbitova. 

V nejbližších dnech budou práce dokončeny, za vzniklé překážky se omlouváme. 

 V březnu tohoto roku proběhlo výběrové řízení na výběr zhotovitele a dodávky 

herních prvků pro dětská hřiště v obci Křečkov. Plánovaná instalace by měla probíhat 

již v průběhu jarních měsíců na místě u fotbalového hřiště a po získání dotačního 

titulu od Ministerstva pro místní rozvoj, budou dále vyměněny herní prvky i na návsi. 

 V průběhu roku 2021 byla stavebně dokončena a k 13.1.2022 kolaudována akce 

„Regenerace brownfieldu v obci Křečkov“ ( nemovitost  Křečkov č.p. 26 ). Tato akce 

      byla spolufinancovaná v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. 

      Nově rekonstruovaný objekt bude sloužit jako technické zázemí obce pro parkování  

      a uskladnění zahradní techniky, sklad nářadí a obecního mobiliáře. V budoucnu bude 

      na přilehlé ploše objektu upraven prostor pro odkládání separovaných druhů odpadů, 

      jako např.: nadměrný odpad (koberce, nábytek…), železo, apod.  

      V současné době je u objektu č.p. 26 možné odkládat větší vysloužilá elektrozařízení 

      (tiskárny, PC, monitory, lednice apod.), a to každou první sobotu v měsíci  

      od 9. do 10. hod.  
      Drobné elektrospotřebiče je i nadále možné odkládat do zelené nádoby u vchodu 

      Obecního úřadu Křečkov. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



S L A V N Í       R O D Á C I 

JAN   KOHOUT    (továrník) 
Jan Kohout  - psán též Kohaut  - se narodil 10.května 1819- byl český strojírenský podnikatel, 

stavitel, majitel továrny na výrobu mlýnských parních strojů na SMÍCHOVĚ,PŮVODNĚ 

VYUČENÝ TRUHLÁŘ. Byl nadšeným podporovatelem cyklistiky, zakladatelem prvního 

velocipedistického klubu v Rakousko-Uhersku a roku 1880 se jeho firma stala vůbec první v říši, 

která vyrobila „VYSOKÉ KOLO“ ,tedy velociped. Byl otcem cyklistických závodníků Františka, 

Josefa a Petra Kohoutových. 

MLÁDÍ 

 

Narodil se v nemajetné rodině chalupníka Františka Kohouta a jeho manželky Kateřiny, 

v polabské obci  KŘEČKOV  nedaleko Poděbrad. Vyučil se truhlářem a sekerníkem, následně 

odešel pracovat do Prahy, Liberce a do Dolního Rakouska. Zde si osvojil znalosti též v oboru 

strojnictví. Po více než šestileté praxi byl Jan Kohout najat na stavbu parního mlýna v Čejči na 

jižní Moravě, následně řídil stavbu stejných typů budov v Lovosicích a na Smíchově u Prahy 

(někdejší parní mlýn Plzeňka) 

 

ZALOŽENÍ   FIRMY 

Na Smíchově se rozhodl usídlit a roku 1849 zde otevřel svou továrnu na výrobu mlýnských a 

hospodářských strojů poblíž silnice na Strakonice č.p.352     Ve svém podnikání byl mimořádně 

úspěšný, jeho firma realizovala nespočet stavebních a výrobních zakázek, především pro zařízení 

výrobních provozů parních mlýnů, lihovarů, pivovarů či cukrovarů. Nedaleko továrny navíc roku 

1862 začal vznikat areál smíchovských nádraží, což usnadňovalo spedici výrobků firmy. Jan 

Kohout se zapojil do vzniku Akciového pivovaru na Smíchově, později se stal jeho hlavním 

akcionářem. Jeho firma prováděla též stavební a konstrukční práce.                                                                                      

Jan Kohout byl také významnou osobností českého vlasteneckého života, v jeho domě na 

Smíchově, který si dal postavit v rohu své továrny, se scházely významné osobnosti tehdejšího 

kulturního života. Byl osobním přítelem Františka Palackého, Františka Ladislava Riegra nebo 

Vítězslava Hálka. 

 

VELOCIPEDY  

Roku 1879 pobýval u Kohouta na návštěvě anglikánský farář James PIRICHO, jehož synovec Wiliam 

CROWL  s sebou přivezl svůj velociped značky  EXCELSIOR. Exhibiční jízdě na dvoře Kohoutovy 

továrny byli přítomni jeho synové František a Josef a další. Stroj všechny přítomné nadchnul a poté co jej 

vyzkoušel pražský jezdec na kostitřasu. Otto Sculz, okamžitě u Kohouta objednal výrobu takového 

velocipedu s kluznými ložisky. Firma zakázku dokázala splnit a již na sklonku téhož roku vyrobila tři kusy 

kol – pro Schulze a také pro Kohoutovy syny Františka a Josefa.   První prototypy s dřevěnými prvky se 

pro delší jízdu zdály nevhodné a tak v roce 1880 byly vyrobeny tři nové stroje v celokovové konstrukci.              

Firma začala vyrábět velocipédy sériově pod značkou KOHOUT.    

V roce 1880 stál Kohout u založení  ČESKÉ SPOLEČNOSTI VELOCIPEDISTICKÉ, prvního 

sportovního klubu v Rakousko-Uhersku. Oba jeho synové se úspěšně věnovali cyklistickým 

závodům 

 

RODINNÝ  ŽIVOT 

Jan Kohout  byl ženat, manželka Johanna .Zanechal po sobě pět synů a dvě dcery. Po jeho smrti 

převzal rodinnou firmu syn František. Synové Václav a Petr byli  členové a závodníci Klubu 



českých velocipedistů  Smíchov. Výroba velocipedů byla  ve smíchovské továrně  KOHOUT  

ukončena v roce 1891, za tu dobu opustilo brány závodu  700  - 900 kusů velocipedů  KOHOUT. 

JAN  KOHOUT  ZEMŘEL NÁHLE  NA  SMÍCHOVĚ  30.prosince 1884  ve věku  

65 let 

                        *************************** 
Zpracováno podle mat. http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan Kohout 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
OBECNÍ   KNIHOVNA   KŘEČKOV 

Zřizovatel :  OBEC KŘEČKOV 

Zapsána v rejstříku  MK  evid.č. 44682003 

PŮJČOVÁNÍ  KNIH  :  pondělí  od 15.00 hod.  do  18.00 hod. 

KONTAKT :   tel. OÚ  - 325630014 

                       Email.   Knih.Kreckov@seznam.cz 

KNIHOVNÍK  :  VONDRÁKOVÁ  Helena 

 S L U Ž B Y  : 

         

- Půjčujeme knihy různých žánrů pro veškeré věkové kategorie 

- V rámci „Meziknihovní výpůjční služby“ můžeme zajistit zapůjčení knih, které nejsou 

v naší knihovně. Tuto službu uskutečňují mezi sebou knihovny s cílem zpřístupnit 

svým uživatelům knihy bez ohledu na jejich uložení.  Meziknihovní výpůjční službu 

často využíváme  k zapůjčování povinné četby pro školáky a studenty. Lhůta pro 

vyřízení není ale předem stanovena, závisí na momentální dostupnosti knihy. 

- Máme možnost zapůjčovat deskové hry  ( nak. ALBI) 

- Organizujeme besedy, přednášky a akce ve spolupráci s OU, ZŠ a MŠ 

- Od února 2022 zavádíme donáškovou službu knih pro seniory a imobilní občany  - 

zájemci se mohou dohodnout s knihovnicí p. Vondrákovou na tel.č. Obec.úřadu 

mailto:Knih.Kreckov@seznam.cz


- Nabízíme možnost použít počítač v knihovně pro soukromé psaní dokumentů apod. 

- V knihovně je přístup na internet a WI-FI  

- Pravidelně se přihlašujeme do akce pro děti –NOC S ANDERSENEM  -  konání této 

akce  zatím musíme přizpůsobovat vládním nařízením týkajícím se  COVIDU-19 

- Půjčování knih  je bezplatné 

- Stav knihovního fondu je  590 evidovaných knih,  145 knih z výměnného fondu 

Středočeského kraje, každý rok doplňujeme  knižní fond o knižní  novinky a o knihy o 

které je mezi našimi čtenáři zájem. 

 

 

 

MŠ KŘEČÍCI 

- Jaro klepe na dveře a všichni se těšíme, až se zase všechno zazelená a rozkvete. 

- Každé ráno si s dětmi připomínáme, jaký je den v týdnu, správné datum, měsíc, roční 

období a jaké je právě počasí. Když svítí sluníčko, hned máme lepší náladu. 

- V našem projektu ROK STROMŮ si přibližujeme přírodu kolem nás, sledujeme 

pořady o stromech, pozorujeme je a společně, zajímavě tvoříme. A právě minulý týden 

jsme si povídali, jak se stromy začínají probouzet, protože přichází jaro. 

- Jako každý rok se budeme, mimo jiné, věnovat i velikonočnímu tvoření a vyrobíme 

něco hezkého pro maminky k jejich svátku. 

- Doufáme, že si vše užijeme a budeme naše malé děti vzdělávat bez omezení ve všech 

oblastech. 

- Tento rok se budeme loučit s pěti kamarády, kteří se těší a po prázdninách odejdou do 

základní školy. 

- Zápis nových dětí do naší mateřské školy proběhne 9. května. Důležité informace 

ohledně přijímání dětí jsou na webových stránkách: zsamskreckov.webnode.cz. 

 

 

Základní škola 

Naše škola je školou rodinného typu. Všichni pedagogové věnují žákům nadstandartní 

individuální péči, dávají přednost vzdělávání, které respektuje schopnosti žáků. 

Součástí školy je mateřská škola, se kterou jsme úzce propojeni. Učitelky MŠ znají naše 

vzdělávací strategie a metody, proto mohou děti připravit na bezproblémový přestup do 

prvního ročníku naší školy. Děti tak nejsou vystavovány stresu z nového prostředí. 

Nižší počet žáků ve třídě umožňuje pracovat individuálně se všemi žáky, rozvíjet jejich 

schopnosti, respektovat jejich tempo a motivovat je k lepším výsledkům. Při výuce 

používáme formu tandemové výuky, která se nám velice osvědčila, žáky baví a přináší další 

prostor pro větší aktivitu žáků. 

Naši žáci plynule a bez problémů přecházejí do 6. třídy poděbradských škol, což ve 

spolupráci s těmito školami monitorujeme. 

Výuka je zajištěna od 1. do 5. ročníku ve dvou třídách, a navštěvuje ji v letošním školním 

roce 22 žáků. 



Škola disponuje moderní technikou, máme 3 interaktivní tabule, 6 stolních počítačů, 20 

notebooků, z toho 10 nových s dotykovým displejem a 21 tabletů, vše s výukovými programy 

a aplikacemi. Toto vybavení zajišťuje možnost aktivního zapojení všech žáků při práci s touto 

technikou v rámci výuky. 

Z projektu ŠABLONY II, jsme školu vybavili dalšími pomůckami na rozvoj počítačové 

gramotnosti a programování. (Bee bot, LEGO education wedo, apod.) 

Žáci v rámci tohoto projektu absolvovali řadu projektových dnů ve škole i mimo školu a 

pedagogové se zúčastnili řady online seminářů a získané informace využívají ve výuce. 

 

 

Další aktivity, do kterých je škola zapojena: 

 Projekt ŠABLONY III, který je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: 

personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity 

rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/žáků. Je 

financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 

 Plavecký výcvik 1. – 5. třída 

 Projekt „Recyklohraní“ 

 Projekt „Ovoce do škol“ 

 Projekt „Olympijský víceboj“  

 Výtvarné soutěže 

 Škola v přírodě pro žáky všech ročníků 

 Výlety 

 Besedy, divadelní představení, besídky 

 Spaní v družině 

 

Mnoho těchto našich aktivit bylo nutno v době COVIDU omezit, ale i tak, jsme 

v letošním školním roce fungovali bez přerušení. Nebyli jsme nuceni odejít do 

karantény a škola tak fungovala bez ztráty kytičky. 

Zápis do 1. ročníku naší školy se bude konat dne 4. 4. 2022 od 14,30 do 16,30 

hodin. 

(Mgr. Iva Šafránková, ředitelka školy) 

 

Školní družina 

Školní družina je určena pro žáky z 1. - 5. ročníku ZŠ. Kapacita školní družiny je 30 

žáků. Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje školní družinu 22 žáků. 

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině navazuje na smysluplné vzdělávání v 

době vyučování. Rozvíjí a využívá dovednosti získané ve výuce. Práce vychovatelek ŠD není 

jen vyplňováním volného času žáků, ale i cílená činnost, která rozvíjí klíčové životní 

kompetence (tj. vědomosti, schopnosti, dovednosti i postoje), osobnost žáků a dává jim 



dostatek námětů pro samostatné naplňování volného času. Činnosti jsou voleny tak, aby v 

nich mohli být přiměřeně úspěšní všichni žáci. 

Školní družina žákům nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Při docházce 

do družiny žáci plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny. Výchovnými cíli 

družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme žáky chránit si své zdraví, vedeme je 

k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, 

působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost 

žáků.  

Žáci využívají mnoho pomůcek, výtvarných potřeb, stavebnic, her a hraček, kterými je 

ŠD dobře zásobena. / finanční a materiální prostředky škola získala v rámci projektu 

ŠABLONY II., ŠABLONY III., od zřizovatele OÚ Křečkov a přátel školy / 

Pro zajištění řádného chodu školní družiny se předpokládá úzká spolupráce mezi týmem 

pedagogů družiny a rodiči.  

Ve školní družině je velice příjemná a pohodová atmosféra. 

(Mgr. Gabriela Beková, učitelka a vychovatelka ŠD) 

Školní jídelna 
 

Nabídka školních obědů 

Základní škola a mateřská škola 

Stále nabízíme možnost stravování pro cizí strávníky formou odebírání si obědů do vlastních 

nádob (nerez nebo plast).  

I nadále se nám daří držet cenu oběda na 60 Kč 

Bližší informace na tel. č. 773 630 496 nebo osobně ve škole.  
(Dagmar Němcová) 

 

SDH Křečkov 

 

Mladí hasiči 
Jsme Sbor dobrovolných hasičů Křečkov. Kdo nás ještě nezná, může nás potkat většinou 

každý pátek od 16.00 na fotbalovém hřišti v Křečkově, kde se pravidelně scházíme. Naším 

členem a důležitou posilou týmu se zájmem o požární sport se může stát kdykoliv ve věku 3-

15 let. V současné době na hasičáky chodí 20 dětí nejen z naší obce, ale i z přilehlého okolí. 

Máme 2 družstva kategorie mladších (děti ve věku 7-12 let) a 1 družstvo kategorie přípravka 

(děti ve věku 3-7 let). Naším letošním cílem je zúčastnit se všech důležitých závodů na 

okrese Nymburk, jako je Polabská liga a hra Plamen. 

Veškeré tréninky i závody probíhají v přátelském a především týmovém duchu, jelikož se 

jedná o kolektivní sport, při kterém je možné získat různé znalosti a dovednosti. S dětmi 

trénujeme disciplíny jako požární útok, štafeta dvojic, štafeta 4x60m, kde se děti naučí nejen 

zapojovat hadice a proudnice, ale také přeběhnout kladinu, přelézt přes překážku nebo 

například smotat hadici. Zároveň děti získávají také základní znalosti o hasičské profesi, 

uzlování, topografii a zdravovědě. Získané znalosti a dovednosti následně uplatňujeme na 

závodech, kde měříme síly s mnoha dalšími družstvy. 



 V posledních 2 letech byly naše aktivity, jako tréninky a závody, značně omezeny, a proto 

bychom se letos chtěli nejen účastnit závodů, ale také obnovit tradici závodu v požárním 

sportu i u nás v obci - soutěž O Putovní pohár svatého Floriánka. 

Potkat nás však můžete nejen na hřišti při trénincích nebo závodech, ale také na oblíbeném 

maškarním plese, pálení čarodějnic nebo sběru železného šrotu. 

Naše aktivity můžete sledovat na Facebooku SDH Křečkov nebo na webových stránkách: 

https://janickasajsinka.rajce.idnes.cz/?sort=dáte. 

V případě zájmu Vašeho dítka o netradiční sport neváhejte, přijďte se podívat v pátek od 

16.00 na hřiště na náš trénink kdykoliv během roku, nebo nás kontaktujte na emailu: 

jenikova97@seznam.cz nebo tel. čísle 607 939 499. A nezapomeňte nám držet palce, až 

zase budeme reprezentovat naší obec na letošních závodech, děkujeme :).  

 

Bc. Daniela Jeníková  

Vedoucí mládeže SDH Křečkov  

 

Sběr železného šrotu 
V sobotu 9.4. 2022 od 9:00 bude v naší obci probíhat sběr železného šrotu. 

CO SBÍRÁME : 

veškerý železný i neželezný (hliník, měď, mosaz atd.) šrot zbavený co nejvíce neželezných 

příměsí (pláště jízdních kol, věci s větším podílem plastu než železa) 

bojlery pouze bez vnitřní izolace, autosoučástky nepřicházející do styku s motorovým olejem 

(karosářské díly, kotouče, poloosy…), zahradní technika pouze bez motoru 

CO NESBÍRÁME : 

tlakové nádoby (hasící přístroje, prázdné spreje), veškeré elektrospotřebiče (vše, co má šňůru                  

do zásuvky, kompletní bojlery s izolací), obaly od barev   a laků (i vodou ředitelné), motory, 

olejové filtry 

SDH KŘEČKOV SI VYHRAZUJE PRÁVO NECHAT NA MÍSTĚ NEVHODNÝ ODPAD! 

 
Předem děkujeme za spolupráci a s vynesením těžších věcí Vám samozřejmě rádi 

pomůžeme. 

 

 

Pálení čarodějnic 
V sobotu 30.4. 2022 bude na obvyklém místě za Křečkovem probíhat pálení čarodějnic.     

SDH Křečkov Vás zve na občerstvení, pro děti pak budou jako každoročně připravené buřty    

na opékání a limo zdarma. Zapálení ohně bude v 19.30. 

 

 

Soutěž O putovní pohár sv. Floriánka 
Po vynucené pauze letos SDH Křečkov navazuje na tradici pořádání soutěže v požárním 

sportu dětí O putovní pohár sv. Floriánka, která se bude konat na místním fotbalovém hřišti 

4. června. Dopoledne cca od 10:00 bude probíhat soutěž v disciplíně štafeta 4x60m, 

odpoledne pak cca od 13:00 požární útoky. Večer pak uspořádáme taneční zábavu.  
 

___________________________________________________________________________ 
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat nebo osobně předat Veronice Raulové – verca.raulova@centrum.cz 

 

 

https://janickasajsinka.rajce.idnes.cz/?sort=d%C3%A1te
mailto:jenikova97@seznam.cz

