ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Křečkov
červen /2019
________________________________________________________
Určeno pouze pro vnitřní potřebu obce

ZŠ Křečkov
Vážení spoluobčané,
byl ukončen sběr plastových víček pro Žanetku, proto již nenoste víčka do budovy školy.
Děkujeme za pochopení.
Dále bychom vyjádřili poděkování za spolupráci s naší školou, které si velmi vážíme.
Elektroodpad budeme odebírat i v příštím školním roce. Od září zase určíme místo, kam se
elektroodpad bude odkládat.
Ještě jednou Vám děkujeme a přejeme žákům i rodičům příjemné léto.
Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Křečkov

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.

Obecní úřad
Pracovní doba Obecního úřadu Křečkov (mimo dovolené) v průběhu měsíců červenec – srpen
PO – ČT 8.00 – 14:00 paní Ottomanská
PONDĚLÍ
16:00 – 18:00 / ÚŘEDNÍ HODINY-zastupitelé obecního úřadu.
V době vybírání řádné dovolené zachováme úřední hodiny v pondělí 16-18 hodin.
************************************************************************

31.8.2019 Košt pálenek a cimbálovka
Již tradičně pořádáme letní košt pálenek a vín s poslechem příjemné cimbálové muziky, který
se bude konat v Hospůdce na hřišti.
Jste všichni srdečně zváni. O zábavu bude postaráno  Vstupné dobrovolné

Diakonie Broumov - OÚ Křečkov
Je možné odevzdávat použité oblečení, textil z domácností po domluvě s paní Ottomanskou,
Raulovou nebo Bekovou a odnášet do budovy starého obecního úřadu. Svoz tohoto textilu
zajišťuje DIAKONIE na základě telefonické domluvy. Děkujeme.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám příjemné léto a klidnou dovolenou plnou zážitků.

Obecní knihovna:
Dne 15. Května 2019 se uskutečnila na OÚ beseda s vedoucí CENTRA SOCIÁLNÍCH A
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY o.p.s. s paní Radkou Székelyovou,Dis o činnosti tohoto
centra v rámci okresu Nymburk.
V příloze tohoto Zpravodaje vás informujeme o jednotlivých službách tohoto zařízení. V případě, že
by někdo z občanů potřeboval pomoc při řešení zdravotních problémů, může se na toto zařízení
obrátit.
KONTAKTY JSOU TAKÉ K DISPOZICI NA OBECNÍM ÚŘADĚ u paní Ottomanské.

OBECNÍ KNIHOVNA
OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE V DOBĚ OD 8. ČERVENCE DO 9. SRPNA 2019
BUDE KNIHOVNA U Z A V Ř E N A .

Půjčování knih opět od 12. Srpna 2019

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

