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Určeno pouze pro vnitřní potřebu obce

Obecní knihovna Křečkov
V březnu - „Měsíci knihy“
- byla vyhlášena pro děti
z Křečkova výtvarná soutěž na
téma „Pohádky očima dětí“.
V dubnu proběhlo její
vyhodnocení a nejen nejlepší
výtvarné práce byly oceněny, ale
odměna
patřila
všem
zúčastněným.
Velmi zajímavou práci
vytvořily děti ze Základní školy .
V trojrozměrném „KRÁLOVSTVÍ
KŘEČKOVSKÉM„ nechybí hrad

s bílou paní, král, královna a je tu i rybník s vodníkem. Tato práce je dílem celého kolektivu
školy.
Autoři oceněných obrázků z MŠ Křečkov – M. Peterková. D. Braunová, Z. Novotná, M.Bek,
A. Husek
MŠ Pátek – R.Lehká, D. Radoň, H. Svoboda, I. Limbergová
Všechny práce jsou vystaveny v prostorách OÚ Křečkov.
Zveme Vás k prohlídce.
V základní škole také proběhla beseda o činnosti obecní knihovny. Děti měly
možnost seznámit se s historií obecních knihoven, prohlédnout si zápisy tehdejšího
„Čtenářského spolku“. Při exkurzi do knihovny si prohlédly nabídku knih pro děti a mládež.
Místní knihovnu také navštívily děti z místní mateřské školy.
Na závěr Měsíce knihy byly pro děti připraveny soutěže a kvízy ze znalosti dětské
literatury. Znalosti dětí jsou opravdu dobré, ale je to spíš díky sledování televize a jiných
současných vymožeností,než díky tomu,že by děti četly.
Vítězové - M. Fiala, D. Bek, M. Mazačová , T. Hrdlička
Všem blahopřejeme.
H. Vondráková, knihovník OK Křečkov

Půjčování knih v knihovně:
Středa od 17.30 do 19.00 hodin

V měsíci červenci bude knihovna pro veřejnost uzavřena.

Aktuality ze ZŠ a MŠ Křečkov
„Navštivte nás a buďte v obraze“
Pod tímto heslem zahájily provoz nové
internetové stránky ZŠ a MŠ Křečkov. Zde najdete
veškeré informace o aktuálních akcích, jako jsou
výlety, návštěvy divadla a podobně. Nechybí ani
podmínky přijímání dětí do MŠ, školní řád ZŠ i
vše, co se týká ŠVP – školního vzdělávacího
programu, do kterého jsou ZŠ a MŠ zapojeny.
http://zsamskreckov.webnode.cz/
Fotogalerie ZŠ a MŠ Křečkov:
http://zskreckov.rajce.net

Pálení čarodějnic
SDH zve 30.4. v sobotu od 19:00 na tradiční pálení čarodějnic s
opékáním špekáčků. Občerstvení je zdarma pro všechny děti.
Srdečně Vás zveme.

Rozpis fotbalových utkání
30.4.2011
1.5.2011
7.5.2011
8.5.2011
15.5.2011
15.5.2011
21.5.2011
22.5.2011
28.5.2011
28.5.2011
4.6.2011
5.6.2011
11.6.2011
11.6.2011
18.6.2011 x
19.6.2011 x

domácí
Budiměřice
Dymokury B
Křečkov A
Křečkov B
Křinec A
Běrunice B
Křečkov A
Křečkov B
Bobnice A
Sloveč
Křečkov A
Křečkov B
Lipník
SK Dlouhopolsko
Křečkov A
Křečkov B

hosté
Křečkov A
Křečkov B
Opočnice
Libice n. Cidlinou B
Křečkov A
Křečkov B
Vrbice
Sány
Křečkov A
Křečkov B
Hradčany
Opolany
Křečkov A
Křečkov B
Jíkev
Slovan Poděbrady B

X zápasy s tímto znakem budou odehrány na jiném hřišti.

čas
17:00
14:00
17:00
17:00
17:00
10:15
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
14:30

Tůně a mokřady Křečkov
Ti, kteří se zajímají o chod obce, jsou
seznámeni i s územním plánem, do kterého
Martin Jeřábek vložil návrh na vybudování
vodní plochy a krajinné zeleně, případně
části lesa.
Po získání části pozemků musel svůj
projekt trochu pozměnit, nechat zpracovat
dokumentaci k územnímu řízení, později
dokumentaci stavby a zahájit snahu o získání
části prostředků z operačního programu
životního prostředí. To se v březnu 2011
podařilo a práce začala. Projekt by měl být
tvořen v průběhu letošního roku.
Celá stavba se bude nacházet na
rozloze cca 3,5 ha. Na této ploše budou
zbudovány 2 tůně a 2 mokřady. Dále pak na
zvýšeném terénu bude vysázen lesní porost
sestávající se z dřevin původních pro naši
oblast.

Úpravou se zvýší krajinotvorná funkce území, vytvoří se tůně, mokřady,travnaté plochy,
vysází se dřeviny. Tím se vytvoří vhodná stanoviště pro zvýšení biologické různorodosti lokality,
velký význam bude ve vytvoření vhodných podmínek k rozvoji vodní fauny a flory v tůních a
mokřadech.
Po dokončení celého projektu by tato lokalita měla být klidovou zónou vhodnou pro
klidné odpolední vycházky do přírody. Pokud bude mít někdo zájem o bližší informace, může se
obrátit na pana Jeřábka, který mu rád na vše odpoví.

Upozorňujeme, že SEPARAČNÍ DVŮR je k dispozici pro svoz pouze
rostlinného odpadu vhodného ke kompostování (tráva, listí apod.). Dřeviny a
suché tuhé rostliny (rákos, "lebeda" aj.) se ukládají na zvlášť určené místo, proto
je
přivážejte
odděleně
též
na
separační
dvůr.
Děkujeme.
Otvírací doba je každou sobotu od 15:30 – 17:00 hod. a každé úterý od
15:30 do 17:00 hod.

Žádáme občany, aby na přilehlých polích obce Křečkov nejezdili na motorkách a
čtyřkolkách. Ruší to zvěř.
Děkujeme.
Náměty do zpravodaje přijímá paní Mgr. Veronika Raulová. Můžete je předat osobně
nebo poslat na mailovou adresu verca.raulova@centrum.cz.

