
     Z P R A V O D A J 
        Obecního úřadu Křečkov          duben/2019 

________________________________________________________ 
Určeno pouze pro vnitřní potřebu obce 

 
Vážení občané,  
v souvislosti s plánovanou uzavírkou ulice Revoluční v Poděbradech v termínu  
1.4. - 30. 6. 2019, tímto vyhlašujeme výlukové jízdní řády autobusů na linkách 270026, 
270032, 270033 a 270036. Změny se týkají pouze spojů, které jsou vedeny přes dotčený úsek 
ulice Revoluční (od obce Pátek do Poděbrad). 
Objízdná trasa dotčených spojů bude vedena přes místní část Poděbrady - Žižkov a v té 
souvislosti bude u těchto spojů vypuštěna obsluha zastávek Poděbrady, Žižkovo předměstí a 
Poděbrady, Riegrovo nám. a budou ukončeny v zastávce Poděbrady, žel. st. 

 

Separační dvůr 

Přírodní, zelený odpad od nemovitostí v obci Křečkov je možné odvážet na separační dvůr za 

hřbitovem každé úterý a sobotu od 15:00 do 17:00 hodin. 

 

Samotěžba ležících souší 

Vyhlašujeme možnost samotěžby ležících souší v křečkovském lese – Bažantnice. Zájemci se 

nahlaste na Obecním úřadě v Křečkově. Podmínky budou sděleny při nahlášení na OÚ 

Křečkov. 

 

Akce OÚ Křečkov 

16. 4. 2019 – Velikonoční tvoření jarní dekorace od 15:00 na OÚ Křečkov. Zájemci o jarní 

dekoraci se nahlaste na OÚ Křečkov do 10.4.2019. Jarní dekorace bude ihned k zakoupení 

nebo k dozdobení pod vedením Bc. Heleny Vorlíčkové.  

 

15. 5. 2019 – Beseda se seniory a jejich rodinami. Programem besedy jsou informace o 

sociálních službách, zdravotních službách, kompenzačních pomůckách a nárocích na dávky 

sociální péče. Besedu povede pověřená pracovnice Radka Székelyová, Dis. na Obecním úřadě 

v Křečkově od 13:00 hodin. 

 

25. 5. 2019 – Den dětí. Srdečně Vás zveme na oslavu dne dětí na fotbalovém hřišti. Pořad pro 

děti je pod názvem KAŇKOLEND. Jedná se o zábavný pořad pro děti plný her, soutěží a 

hudby.  

Pořad je doplněn o Dětskou výtvarnou dílničku. Těšíme se na Vás od 14:00 do 16:00 hodin.  

 

29. 5. 2019 – Vítání občánků. Na Obecním úřadě od 17:00 hodin bude přivítáno 5 nových 

občanů Křečkov. Jste všichni srdečně vítáni. 
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Akce SDH Křečkov 

 

20. 4. 2019 – Sběr železného šrotu / 9.00 hod. / 

30. 4. 2019 – Pálení čarodějnic /19.00 hod./  

15. 6. 2019 – Floriánek 

 

 

Akce Hospůdka na hřišti 

 

 

Akce TJ Křečkov – fotbalová utkání 

- Rozpis fotbalových utkání  

 

ZŠ a MŠ Křečkov 

- děkuji všem občanům a přátelům školy za příspěvky, které podporují činnost MŠ a ŠD 

Křečkov. 

- provoz MŠ o letních prázdninách 

 

Myslivecký spolek Křečkov 

 

  

*** ZAČÁTKY LIDOVÉ  MYSLIVOSTI V KŘEČKOVĚ *** 

Citace  z  KRONIKY OBCE KŘEČKOVA   

Po skončení panství knížete Hohenloheho z Poděbrad, který vlastnil zdejší honitbu, byla tato 

několik let pachtována různým zájemcům, kteří zvali hosty na hony od nichž měli na obrátku svůj 

prospěch. Revír byl dobře zazvěřen a vyhlášen.V roce  1945 po revoluci byl dosud nájemcem pan  

Tomehyny, kterému docházel nájem v r. 1947.Několik místních střelců, kteří měli lovecké lístky již 

delší dobu, utvořilo společnost. Počet střelců a stanovy byly schváleny Zemským úřadem v Praze 

Potom se jen čekalo až dojde nájem, zda honební výbor – ten se skládal ze všech majitelů daných 

pozemků – pronajme revír utvořené společnosti. Bylo nutné přesvědčit místní majitele pozemků, 

aby dopřáli myslivost místním. Tehdejší systém pronájmu spočíval v tom, že kdo dal v ofertě víc, 

tomu byl revír propachtován. Na střelce býval tehdy divný názor, měli různé přezdívky jako „lordi“ 

a podobně. Po několika přesvědčujících  schůzích, byl přece jenom revír propachtován zdejší 

společnosti.  S velkou chutí a nadšením se rozvíjela práce ve prospěch myslivosti. Byly postaveny 

krmelce v lese, obdělávána políčka na získání obilí pro zvěř. Pro pořádek při honu v lesích byl 

zhotoven plán postupu a tato péče  se projevila v odstřelu. Po převzetí revíru byl stav zvěře  ve 

stavu zdecimovaném. V době 2. svět. války byla v našich lesích utábořena sovětská armáda a to 

mělo vliv na snížení stavu zvěře. Dobrou prací se stavy zvěře zvyšovaly.  V roce 1948 byla dána 

zelená myslivosti, přistupovali další střelci, bylo jich 38. Honitba byla 620 ha. Křečkovský revír 

zazvěřoval i okolní honitby. V roce 1960 byly výměry honitby zvýšeny, nastalo slučování honitby –  

honitba Velké Zboží a Školní statek Poděbrady se sloučila s Křečkovem. Výměra se sice zvýšila, 

ale stavy zvěře se snižovaly vlivem nevhodné péče o pole (postřiky, umělá hnojiva, těžká technika). 

V roce 1971 byla postavena odchovna bažantů, postaveny 3 voliéry pro chovná hejna, bylo v nich 

50 slepic a 6 kohoutů. Např. v r. 1982 bylo vypuštěno 525 odchovaných bažantíků. Později se již 

v naší líhni nelíhlo, sebraná vajíčka se dávala do líhní jiných mysliveckých sdružení. Další 

reorganizace mysliveckých spolků proběhla v roce 1983 a ustanovený spolek v Křečkově vyvíjí 

svou činnost dodnes. 



SOUČASNOST – v současné době má spolek 20 členů dospělých a 18 členů mladých myslivců. 

Byla zrekonstruována myslivna, která slouží pro spolkové účely, hlavně pro schůzky mladých 

myslivců. Probíhá oprava skladových prostor včetně venkovní učebny pro děti. Tradicí se stává 

akce konaná v rámci Mezinárodního dne dětí – soutěže, hry, výtvarná soutěž vše tematicky 

zaměřené na ochranu přírody a života v ní – nejen pro děti z Křečkova, ale i okolních vesnic. 

V minulém roce byla u myslivny zasazena lípa na počest 100. výročí vzniku naší republiky a 

35.výročí založení současného mysliveckého spolku. V koruně stromu je umístěna pamětní deska. 

*********  MYSLIVOST V NAŠÍ OBCI MÁ BOHATOU HISTORII - LZE SI JEN PŘÁT,ABY 

SE I NADÁLE NAŠLI LIDÉ, KTEŘÍ BUDOU V TÉTO HISTORII POKRAČOVAT , BUDOU 

POKRAČOVAT NEJEN V PÉČI  O ZVĚŘ,PŘÍRODU, ALE BUDOU I PŘEDÁVAT SVÉ 

POZNATKY DALŠÍM GENERACÍM ***** 

 


