
     Z P R A V O D A J 
       Obecního úřadu Křečkov          Duben/ 2014 

________________________________________________________ 
Určeno pouze pro vnitřní potřebu obce 

 

 

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke 

zpětnému odběru 
 

KŘEČKOV SOBOTA 12.4.2014 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. 

 V březnu 2014 byl dostaven prostor pro kontejnery  na tříděný odpad. Využil se 

prostor po bývalé hasičské zbrojnici, aby byly kontejnery skryty a nekazily vizuální 

dojem na prostranství návsi. Po dohodě byl použit stavební materiál podobný, který je 

použit i na sousedních pozemcích. Celkové náklady na tuto stavbu byly 175.000,-Kč. 

 Na podzim roku 2013 byly dokončeny práce okolo budovy Základní a mateřské školy 

Křečkov. Během těchto prací byl vystavěn zahradní domek a pískoviště (80.000,-Kč), 

přilehlé parkoviště a část chodníku, přístupová cesta od vrátek ke vchodovým dveřím 

školy (249.304,- Kč), oplocení přední části zahrady (20.000,-Kč)  a tolik potřebná 

výměna oken v celé budově školy (33 ks oken – 473.940,-Kč). Veškeré práce 

proběhly bez komplikací. Děkujeme veřejnosti i pedagogickým pracovníkům a žákům 

za trpělivost.  

 Na podzim roku 2013 byl opraven Pomník padlých za 1. Světové války a upraveno 

okolí pomníku, vysázeny stromy a vystavěna propojovací dlážděná cesta. Oprava se 

financovala z velké části z dotací. Skutečné náklady byly 828.533,-Kč, dotace z toho 

činila 619.000,-Kč. 



 Pro kalendářní rok 2014 bylo požádáno  o dotaci na chodníky v obci Křečkov. Pokud 

bude dotace schválena, bude se provádět oprava chodníku při hlavní silnici v obci 

Křečkov. Jedná se o chodník od nemovitosti pana Brože přes vesnici až po nemovitost  

pana Zlámaného. 

 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny – v části obci Křečkov (od Poděbrad po 

náves) dojde dne 18.4. 2014 k přerušení dodávky elektřiny v době od 10:00 do 12:00 

hod. 

 Oznamujeme občanům, že od soboty 22.3.2014 bude Separační dvůr otevřen každé 

úterý a sobotu v době od 16.00 do 17:30 hod. 

 Upozorňujeme občany, že se v naší obci začaly ztrácet kanalizační, železná víka. 

Žádáme občany, aby si všímali všech podezřelých skutečností a v případě potřeby 

kontaktovali okamžitě Policii ČR v Poděbradech na tel. číslo: 974 878 760. 

 

SDH Křečkov – dne 19. dubna 2014 v dopoledních hodinách bude SDH Křečkov 

svážet od nemovitostí železný šrot. Občané mohou železo vyndat před své nemovitosti 

nebo po dohodě si hasiči vynesou šrot sami. 

 

 

V malé obci Křečkov máme paralympionika! Jiří Raul se již podruhé zúčastnil a 

reprezentoval Českou republiku, zároveň obec Křečkov, na paralympijských hrách. Před 

čtyřmi roky byl reprezentovat v kanadském Vancouveru a letos v ruské Soči. Jiří Raul hraje 

již od roku 2008 za českou reprezentaci sledge hokej (hokej pro postižené sportovce). Jiřímu 

se na paralympiádě v Soči líbil nejvíce zahajovací a ukončovací ceremoniál, „v Rusku si na 

něm dali velmi záležet“. Samozřejmě si jako hráč užíval skvělé atmosféry při zápasech, 

protože tribuny byly zaplněné fanoušky, což se v české lize nedá zažít. „V České republice na 

zápasy sledge hokeje moc fanoušků nechodí.“ Je to sport pro postižené, který nemá tolik 

příznivců jako klasický lední hokej. 

První zápas s Nory prohráli čeští reprezentanti 2:1 po samostatných nájezdech. Druhý zápas 

se Švédskem vyhráli také po samostatných nájezdech 2:1. Třetí zápas s těžkým soupeřem a 

favoritem celého olympijského turnaje Kanadou prohráli „jen“ 1:0, což byl pro naše hráče 

velký úspěch! Jižní Koreu v dalším zápase museli porazit, aby mohli hrát o 5. Místo na 

paralympiádě, podařilo se, 2:0 vyhráli. O medaile si tedy reprezentanti České republiky 

nezahráli, ale hráli s Itálií o 5. místo, což se jim povedlo. Obhájili 5. místo z Vancouveru. 

Jiří Raul díky úrazu hraje sport pro postižené, ale nelituje ničeho, „podíval jsem se do míst, 

které jsem dřív znal jen z mapy. Poznal jsem kluky, kteří jsou na tom mnohem hůř než já a 

před nimi klobouk dolů!“.  

Obci Křečkov Jiří Raul děkuje za podporu a nadále se bude snažit obec Křečkov i Českou 

republiku reprezentovat ve sportu sledge hokej!!!!!  

         Veronika Raulová 

 

 

POZVÁNKA: Každou středu probíhá na Obecním úřadě v Křečkově od 18:45 do 19:45 

hod Cvičení – Aerobik. Každý je srdečně vítán!  

 

 

 



.                     

 

MŠ KŘEČÍCI 
Moc jsme se těšili a už je tady jaro. 

Zpíváme jarní písničky, recitujeme básničky, hrajeme si na zahradníky. 

Kreslíme, malujeme jarní obrázky, tvoříme si pro radost. Pozorujeme a 

nasloucháme ptáčkům, vyhledáme jarní kytičky.  Plníme úkoly podle 

tématických plánů. 

Také jsme navštívili program v Nymburce  ,, Naše písnička“, kde chlapecký 

pěvecký sbor se sympatickou zpěvačkou prozpívali celé představení. 

Zapojili jsme se a moc se nám to líbilo. 

Konečně počasí dovolí a můžeme pobyt venku trávit na zahradě. Zatím si 

zvykáme zase na trochu jiné prostředí pro hry. 

Opět k nám do ZŠ a MŠ přijely výtvarnice z DDM Symfonie a dali jsme se 

do tvoření z keramiky. Tato práce nás baví. A už pomalu tvoříme na svátky 

jara – VELIKONOCE. 

Očekáváme návštěvu pana Raula a Šafránka, kteří nám budou vypravovat 

o sportech na PARAOLYMPIÁDĚ. 

Koncem dubna máme i se školáky v plánu celodenní výlet do Příbrami, 

kde je  ,, Čechova stodola“ a zajímavý program pro děti. V květnu pozveme 

maminky na oslavu jejich svátku. Pěkně je pohostíme, popřejeme a dáme 

dárek a ještě každý si s maminkou něco vytvoří s sebou domů. 

O naší mateřskou školu je zájem, žádalo hodně rodičů o umístění jejich dítěte 

od školního roku 2014/2015. Ve středu 2. dubna proběhlo přijímání dětí do MŠ podle 

daných kritérií. Volná místa byla jen čtyři. 

Doufáme, že se jaro vydaří a budeme se těšit na léto. 

 

                                                                                   ved.uč. Jírová J.  

 

 

 

 

 

ZŠ Křečci 
Během uplynulých měsíců měly děti možnost účastnit se několika kulturních akcí. 

Novinkou pro naše děti bylo vystoupení divadla Perštejn. Do této pohádky se 

zapojily i děti a poté měly možnost vyzkoušet některé pohádkové rekvizity / 

historickou přilbu, meče aj. / 

V Nymburce shlédly  koncert s divadelní výpravou, s písněmi chlapeckého sboru. 

Čeká nás ještě divadlo Petrpaslík, výtvarné, keramické dílničky, výroba dárečků 

pro jarní výzdobu.  

Velkým zážitkem pro děti byla návštěva planetária v Praze. Kromě pohádky o 

souhvězdí, měly děti možnost prohlédnout vybavení, prostory planetária, - 

sluneční soustavu, dalekohledy  … 

Na konci měsíce dubna pojedeme na výlet do Čechovy stodol y u Příbrami, na 

program čarodějná tematika.  



V ZŠ probíhají zájmové kroužky – Angličtina, Výtvarný kroužek 

 

Nadále probíhá v budově ZŠ a MŠ  sběr použitých baterií, box je uložen 

v přízemí budovy MŠ a ZŠ. Sběrný box na drobné elektro  spotřebiče je červený 

před budovou ZŠ a MŠ . Výtěžek opět využijeme na nákup pomůcek pro žáky ZŠ 

a MŠ. Děkujeme za přispění 

*** 

Touto cestou také chceme pochválit naše žáky, kteří se zapojili a ochotně shání 

víčka od PET lahví  pro sbírku: ,, Pomáháme Žanetce k vysněným krůčkům,,  - žáci 

rychle pochopili, že některé životní situace nejsou jednoduché, a proto po 

vysvětlení  informací ke sbírce, neváhali a začali nosit potřebná víčka 

- boxík na víčka je umístěn také v přízemí budovy MŠ a ZŠ Křečkov 

*** 

Ještě několik překvapení čeká na žáky v měsících květnu a červnu. Budeme se 

snažit, aby se nám plánované akce vydařily a žáci odcházeli na prázdniny 

spokojené. Děkujeme za spolupráci všem rodičům a příznivcům školy.   

řed. Mgr. Šafránková Iva a Beková Gábina 

 
 

 

 

 

Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických 
oborů napříč Středočeském krajem“. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a 
ze státního rozpočtu České republiky.  
Pro žáky základní školy v Křečkově je realizován kroužek Mladý farmář I, který je volnočasovou 
aktivitou, jež je zajišťovaná v sídle školního statku. Základem je seznámení žáků prvního stupně se 
zemědělskou výrobou, zejména s rostlinnou a živočišnou výrobou, která se uskutečňuje v jejich okolí 
tak, aby byli schopni znalosti získané v prvním stupni vzdělávání prakticky aplikovat do světa kolem 
nich, poznat jej… 
Děti budou přítomny aktivnímu životu na školním statku, různým pracovním výkonům strojů, osob a 
zvířat, aby si dokázaly představit různé stupně výroby prováděné na školním statku a získaly tak 
povědomí o práci v zemědělství, případně o ni získaly hlubší zájem a případně sklon k dalšímu 
odbornému zaměření v přípravě na budoucí povolání, to vše budou doplňovat odborníci z provozu 
školního statku, kteří mají zejména za úkol děti dále vzdělávat a motivovat v souladu se shora 
uvedeným, vštípit jim základní povědomí o funkci zemědělské výroby a vyvolat v nich zájem o činnost 
v této pro naši zemi typické, historicky a geograficky podmíněné ekonomické sféře. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*****  O B E C N Í     K N I H O V N A    KŘEČKOV ***** 

 

- půjčování knih  - pondělí od 16.oo hod.  do   18.oo hod. 

            

Z historie  ČTENÁŘSKÉ JEDNOTY   se sídlem v Křečkově – 

           
Náplní činnosti čtenářské obce nebylo jen půjčování knih, pořádání  divadelních představení, 

konání přednášek ale i  pořádání tanečních zábav.Výtěžek těchto akcí byl poukazován na 

činnost tohoto spolku. 

Na únorovém zasedání výboru  spolku – 27.2.1918- bylo usneseno,že bude uspořádán ples 

ČTENÁŘSKÉ JEDNOTY a jeho výtěžek bude dán ve prospěch  FONDU ZALOŽENÍ 

POMNÍKU PO PADLÝCH VOJÍNECH 1.svět.války. Zároveň bylo usneseno,že při zvaní na 

tento ples se budou od občanů vybírat dobrovolné příspěvky na vybudování tohoto pomníku. 

Učitel místní školy P: Trojan navrhuje, aby k tomuto účelu byla zvolena  komise, která by se 

o realizaci stavby pomníku starala. Výtěžek plesu 68,- K byl dán do fondu. 

Peněz do fondu pomalu přibývalo a tak se členové rozhodli ještě jednou požádat občany 

Křečkova o příspěvek. Dne 8. června 1920 se sešla schůze všech členů spolku, aby se 

seznámili s výsledkem sbírky – bylo vybráno celkem 1865,- Korun.  Ze zápisu z jednání   

o této sbírce vychází najevo, že ne všichni občané Křečkova na tuto akci přispěli.Výbor se 

tedy rozhodl na veřejném místě umístit seznam všech lidí, kteří na pomník přispěli a jakou 

částkou. 

Se stavbou pomníku má být započato v co nejkratší době, hned jak budou vydána patřičná 

povolení. K 1.1.1921 datu činila částka na pomník 2.489,- korun. Finanční náročnost této akce 

nemohla Čtenářská jednota sama zvládnout a tak byly požádány další spolky Křečkova o 

spolupráci. Jednalo se o spolky SOKOL, DĚLNICKÁ  JEDNOTA A HASIČI. 

S PŘISPĚNÍM VŠECH TĚCHTO SLOŽEK VČETNĚ OBCE MOHL BÝT NA NÁVSI 

POMNÍK VYBUDOVÁN. 

V této původní podobě vydržel až do naší současnosti, kdy bohužel spadl a musel být 

vybudován pomník nový. Lze si jen přát, aby vydržel stát tolik let co ten původní. 

 

                                          ****************************** 
                                              Materiál použit z knihy protokolní ČTENÁŘSKÉ JEDNOTY KŘEČKOV 

                                                      

 

 

 

 

Sdělení o plánované uzavírce kamenného mostu v Nymburce, která by měla proběhnout  

od 1. – 20. dubna 2014. Více informací na Obecním úřadě Křečkov.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



FOTBALOVÁ UTKÁNÍ 

ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI  

KŘEČKOV „A“   

KŘEČKOV „B“ 

 

  domácí hosté čas 

14. 

kolo 

23.3.2014 Velenice Křečkov A 15:00  Sobota 

6.4.2014 Netřebice Křečkov B 16:30  Neděle 

15. 

kolo 

30.3.2014 Křečkov A Všechlapy A 15:00  Neděle 

 Křečkov B volno   

16. 

kolo 

5.4.2014 Dymokury A Křečkov A 16:30  Sobota 

20.4..2014 Křečkov B Hrubý Jeseník B 10:15  Neděle 

17. 

kolo 

12.4.2014 Městec Králové B Křečkov A 16:30  Neděle 

27.4.2014 Křečkov B Mcely 10:15  Neděle 

18. 

kolo 

20.4.2014 Křečkov A Bobnice  17:00   Neděle 

4.5.2014 Křinec Křečkov B 17:00  Neděle 

19. 

kolo 

27.4.2014 Předhrádí Křečkov A 17:00  Neděle 

11.5.2014 Křečkov B Chleby 10:15  Neděle 

20. 

kolo 

4.5..2014 Křečkov A Seletice 17:00    Neděle 

18.5.2014   Straky B Křečkov B 17:00   Neděle 

21. 

kolo 

10.5.2014   Kněžice Křečkov A 17:00    Sobota 

25.5.2014 Křečkov B Žitovlice 10:15   Neděle 

22. 

kolo 

18.5.2014 Křečkov A Sokoleč B 17:00   Neděle 

1.6.2014 Vestec Křečkov B 17:00  Neděle 

23.kolo 
24.5.2014 Budiměřice Křečkov A 17:00  Sobota 

    

24.kolo 
1.6.2014 Křečkov A Kovanice 17:00  Neděle 

    

25.kolo  7.6.2014 SLoveč Křečkov A  17:00 Sobota 

26. 

kolo 

15.6.2014 Křečkov A Opočnice 17:00 Neděle 

12.kolo 8.6.2014 Křečkov B Košík 17:00 Neděle 

13.kolo  15.6.2014 Rožďalovice B Křečkov B 17:00 Neděle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


