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 Po večeři, ke které jsme měli grilované klobásy, děti kreslily vlajky pro Janičku na 
Mistrovství ČR v dorostu. Ráno nás probudilo sluníčko (naposledy za celý náš pobyt) a po 
snídani jsme vyrazili na šipkovanou. Hra se nám trošku protáhla a zpět jsme se vrátili až na 
oběd. Všem nám vyhládlo, takže po sekané s bramborem se jen zaprášilo. Odpoledne nás 
čekal první výlet. Nasedli jsme do aut a jelo se. Nejdříve jsme se stavili podívat se na lom 
Velká Amerika. Byli jsme na dvou vyhlídkách a pokračovali dál. Naším cílem byla 
Chrustenická šachta. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, dostali helmy na hlavy a vydali se do 
podzemí. Prošli jsme si dvě patra šachet a na závěr se projeli ve vláčku. Cestou zpět na 
Karlštejn jsme se stavili v Berouně a šli se podívat na rozhlednu a medvědy. Hned vedle 
medvědária bylo velké dětské hřiště, na kterém jsme si hráli.  
 Do tábora jsme se vrátili až na večeři. Po večeři přišla na řadu Superstar s hvězdnou 
porotou. Měli jsme i Jardu „Rytmuse“, kterého některé děti v převleku ani nepoznaly. Když si 
vzpomeneme na některé jeho hlášky – hlavně bych vypichol ty, kteří nemají zuby – smějeme 
se ještě dnes. Po závěrečné společné písničce zazpíval i Tomáš „Habera“  a přišlo na řadu 
vyhodnocení.  Zlaté poháry a medaile si domů odvezly všechny děti. V neděli jsme se 
probudili do deštného rána. Dopoledne děti vyráběly svíčky, které si vezly domů jako dárečky 
pro maminky. Po obědě jsme jeli do Aquaparku, bohužel stejný nápad mělo spoustu dalších 
lidí, takže nás dovnitř nepustili. Místo toho jsme se vrátili do tábora, nasvačili se, namazali 
rohlíky k večeři a vydali se do Kladna na muzikálovou pohádku V peřině. V pondělí ráno se 
s námi rozloučila Janička Boudová, Tomáš Stuchlík a Jarda Slezák, kteří jeli reprezentovat 
nejen nás, ale celý Středočeský kraj na Mistrovství dorostu České republiky. Dopoledne jsme 
si hráli v táboře a po obědě jsme vyrazili do lanového centra Ořech. Menší děti si zahrály golf 
a lezly po malých překážkách, zatímco větší se vydali do výšek. Tento výlet patřil mezi 
nejvydařenější.  
 Cestou zpět jsme se stavili v Karlštejně a děti si nakoupily dárky pro rodiče. Jako 
odměnu za statečnost v lanovém centru dostaly děti zmrzlinu. Ještě nás čekala prohlídka 
místní hasičárny. Kvůli špatnému počasí jsme tento rok nemohli pro děti připravit noční hru, 
takže jsme po setmění vyrazili na prohlídku nočního Karlštejna. Auty jsme dojeli pod hrad, a 
za světel baterek jsme se vydali k hradu, který jsme lesem obešli a vrátili se zpět k autům.  
Dětem se noční procházka moc líbila.  

Mladí hasiči Křečkov 
 Již tradičně na začátku léta 
jezdíme s dětmi na letní tábor na 
Karlštejn. Letos dostaly děti tábor 
jako odměnu za výkony, které 
předváděly celé jaro a završily 
prvními místy ve všech 
kategoriích doma v soutěži O 
putovní pohár Sv. Floriánka. 
Tábora se zúčastnilo celkem 24 
dětí. Z Křečkova jsme odjížděli 
v pátek 1.7. Po příjezdu do tábora 
jsme se ubytovali a vydali na 
průzkum okolí. Děti si pohrály na 
dětském hřišti a prozkoumaly 
štolu, která se nachází v blízkosti 
tábora. 



 
 
 
                                                                      
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V úterý dopoledne jsme jeli do slibovaného 
Aquaparku. Všichni jsme jezdili na tobogánu, 
skluzavkách, hráli si v malých bazéncích a 
odpočívali ve výřivce. Po obědě jsme začali balit a 
na večer se vydali zpět k domovu. Musíme 
poděkovat všem maminkám, které nám napekly 
buchty, perníčky, bábovky a spoustu dalších 
dobrot. Pavlovi a Janičce, kteří nám vařili,  a určitě 
to nebylo jednoduché nasytit 33 hladovců. 
V neposlední řadě také Radimovi, Milanovi, 
Jardovi, Tomášovi, Honzikovi a panu Slezákovi, 
kteří s námi strávili krásných 5 dnů a nezkazili 
žádnou legraci. I přes to, že počasí nám vyloženě 
nepřálo, tak na tábor budeme vzpomínat ještě 
dlouho.  

 Nesmím zapomenout také na děti, které se po celý tábor chovaly až neuvěřitelně 
poslušně a vše se obešlo bez jediného problému, sebemenšího rozčilování a jakýchkoliv 
slziček. 
 Na přelomu července a srpna se zúčastnili naši členové – Jana Boudová, Daniela 
Jeníková, Marek Šimáček a David Krejčík – Letní školy instruktorů. Jsme rádi, že můžeme 
v našich řadách přivítat nové instruktory, kteří vychovávají novou generaci křečkovských 
hasičů. V září doběhalo všech 5 družstev dětí Polabskou ligu MH a v neděli 18.9. jsme se 
zúčastnili s družstvem přípravky Celostátního festivalu přípravek v Sověticích. Na začátku 
října nás ještě čeká branný závod, kterým vstoupíme do nového ročníku celostátní hry 
Plamen.                             
                                                                                        Petra Slezáková, vedoucí MH Křečkov 
 

Informace Obecního úřadu: 
Byly splněny plánované akce na letní měsíce: 
1)  stěhování MŠ do budovy ZŠ z důvodu finančních úspor na provozních nákladech 
školského zařízení. Na stěhování se podíleli rodiče dětí, pedagogický i provozní personál 
školského zařízení. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat za vydatnou pomoc při stěhování 
všem rodičům. 
2)  rekonstrukce fotbalových kabin I. etapa. Rekonstrukce se týkala střechy a rozšíření terasy. 
Finanční náklady akce byly z větší části hrazeny účelovou dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje z Fondu rozvoje obcí a měst v rámci tématického zadání Program obnovy venkova. 
Rekonstrukci prováděla firma ZDENEK a část prací byla zajištěna brigádně z řad fotbalistů, 
hasičů z SDH Křečkov a dobrovolníků z řad občanů Křečkov. 
Fotbalisté touto cestou děkují všem, kteří se aktivně podíleli, především panu Martinu 
Karpenkovi. 
  
Přístavba ZŠ – MŠ a OÚ – Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 13.9.2011 
schválilo pokračování přípravy projektu přístavby ZŠ a následné podání žádosti o přidělení 
dotačního titulu v rámci výzvy Programu rozvoje venkova. Přístavbou by vznikly nové a 
odpovídající prostory pro MŠ s větší kapacitou a zázemí pro OÚ. 
 
Dalším bodem zasedání byla informace o Revitalizaci návsi, prostoru u hřbitova a 
rekostrukce chodníků. Zastupitelstvo obce schválilo přípravu projektu a podání žádosti o 
přidělení dotačního titulu v rámci výzvy Programu rozvoje venkova. Revitalizace návsi, 
prostroru u hřbitova a rekonstrukce chodníků bude prováděna formou dílčích etap. 



 
 

  
 
       

Obecní knihovna oznamuje občanům změnu doby vypůjčování knih. Od 
1.10.2011 bude knihovna otevřena vždy v pondělí od 16:00 do 18:00 hod. 
         Helena Vondráková 

  
 
 

 
  domácí hosté čas 

27.8.2011 Křečkov A Opočnice 17:00 
1. kolo 

28.8.2011 Křečkov B Hradčany 17:00 
4.9.2011 Všechlapy A Křečkov A  17:00 

2. kolo 
4.9..2011 Pátek B Křečkov B 17:00 
10.9.2011 Křečkov A Nymburk AFK 17:00 

3. kolo 
11.9..2011 Křečkov B Opolany 17:00 
17.9.2011 Křečkov A Městec Králové B 16:30 

4. kolo 
18.9..2011 Křečkov B Běrunice 16:30 
24.9.2011 Budiměřice Křečkov A 16:30 

5. kolo 
25.9.2011 Odřepsy Křečkov B 16:30 
1.10.2011 Křečkov A Bobnice A 16:00 

6. kolo 
2.10.2011 Křečkov B Žehnuň 16:00 
8.10..2011 Běrunice A Křečkov A 16:00 

7. kolo 
9.10.2011   Sány Křečkov B 16:00 
15.10..2011   Křečkov A  Rožďalovice B 15:30 

8. kolo 
16.10.2011 Křečkov B SK Dlouhopolsko 15:30 
22.10.2011 Velenice Křečkov A 15:30 

9. kolo 
23.10.2011 Záhornice  Křečkov B 15:30 
29.10.2011 Křečkov A  Jíkev 14:30 

10.kolo 
30.10.2011 Křečkov B Sloveč 14:30 
5.11.2011 Vrbice Křečkov A 14:00 

11.kolo 
6.11.2011 Libice n. Cidlinou B Křečkov B 14:00 
12.11.2011 Křečkov A Dymokury A 14:00 

12.kolo 
13.11.2011 Křečkov B Dymokury B 14:00 

13.kolo 19.11.2011 Seletice Křečkov A 13:30 
 
 
 
Náměty do zpravodaje přijímá paní Veronika Raulová. Můžete je předat osobně nebo poslat na 
mailovou adresu verca.raulova@centrum.cz.  

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ 
ROZLOSOVÁNÍ PODZIMNÍ ČÁSTI 

KŘEČKOV „A“ 
KŘEČKOV „B“  

 Dne 24.9. 2011 v sobotu od 9:00 do 11:00 hod. bude na návsi přistaven 
kontejner na nebezpečný odpad. Jako obvykle bude možnost odvézt i nadměrný 
odpad, pro který bude připraven valník.  
 Žádáme občany, aby odpad naváželi až v uvedený den, tedy v sobotu.  
                  Děkujeme. 


