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

________________________________________________________ 
Určeno pouze pro vnitřní potřebu obce 

 

Vážení spoluobčané, 

 

     dovolte mi touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste se v uplynulém volebním období 

let 2010-2014 aktivně podíleli na veřejném životě naší obce. Velice si vážím Vaší obětavosti a 

pomoci při různých brigádních a kulturních akcí pořádaných pod patronací OÚ Křečkov. Bez 

Vaší pomoci by se v uplynulých letech nepovedlo uskutečnit tolik akcí jako například: 

 

 Celková rekonstrukce fotbalových kabin.  

 Obnova silnice „Krátká a U hřiště“. 

 Přestěhování MŠ Křečkov do budovy ZŠ Křečkov, přizpůsobit prostory pro předškolní 

děti, zařídit jim odpovídající zahradu s herními prvky a zahradním domkem. 

 Přestěhování hasičské zbrojnice SDH Křečkov do prostor bývalé MŠ Křečkov, která 

se postupně opravuje ( v letošním roce je přislíbena dotace v celkové z programu 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS).  

 Zachování separačního dvora u hřbitova v Křečkově pro odvoz zeleného odpadu pro 

obyvatelé obce Křečkov. 

 Oprava silnic na návsi po povodních 2013 a točny pro autobusy na návsi v Křečkově. 

 Oprava pomníku padlých za 1. Světové války a jeho prostranství. 

 Vybudování prostor na tříděný odpad na návsi.  

 Vybudování dětského hřiště na návsi v Křečkově. 

 Vystoupení Pražského saxofonového kvarteta za účasti Felixe Slováčka ml. 

 Literární večer se spisovatelem P. Kukalem. 

 Každoroční noci s Andersenem. 

 Zahájit tradici v organizování Dne dětí. 

 

V neposlední ředě chci poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do záchranných a 

pomocných prací při povodních v červnu 2013.  

Ještě jednou velké díky a do příštího volebního období přeji nám všem a nově zvolenému 

zastupitelstvu mnoho sil, odhodlání a především pevné zdraví.   

 

 

        Markéta Jeníková, starostka 

 

 

 

Informace Obecního úřadu: 
1) Od 1.5.2014, Nařízením obce Křečkov č.1/2014, je na území obce Křečkov zakázán 

podomní prodej, což znamená, že podomní prodejci v naší obci mají zakázáno prodávat. 

 Je povolen jen ohlášený prodej na prostranství obce, který bude vyhlášen nebo oznámen 

Obecním úřadem Křečkov.  

 



2) Od poloviny října letošního roku vyjde v platnost Obecně závazná vyhláška obce Křečkov, 

kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 

Jedná se především o zdržení se o nedělích veškerých prací spojených s užíváním zařízení a 

strojů způsobujících hluk ( např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil apod.) 

 

3) Na návsi obce Křečkov bylo vybudováno dětské hřiště, které po dokončení všech úprav 

bude oficiálně otevřeno v polovině měsíce září. (bude upřesněno obecním rozhlasem a na 

vývěsce OÚ).      

 

4) V průběhu prázdnin byl do naší obce umístěn kontejner bílé barvy na sběr oděvů, obuvi a 

textilu. Kontejner je umístěn ve vyhrazeném prostoru na tříděný odpad na návsi. Kontejner 

spravuje Nadace Sova, která zajišťuje odvoz oděvů, obuvi a textilu na potřebná místa a 

z výtěžku jsou financovány projekty této nadace.  

Více informací naleznete na www.nadacesova.cz.  

Do sběrného kontejneru je možno vkládat čisté a zabalené oblečení, obuv, textil, bytový textil 

a hračky.  

 

 

 

 

 
 

Dětský  den v Křečkově 
V pátek 30.5.2014 byl pro děti z Křečkova připraven program na oslavu jejich svátku. 

Začátek programu byl v 17.00 u koupaliště, kde vodníček společně s paní starostkou uvítali 

všechny soutěživé děti. Po splnění několika disciplín, které byly všechny umístěny na hřišti 

mohli děti i dospělí shlédnout vystoupení „KRÁLIČÍ HOP“  slečny Petry Černé (nové 

občanky Křečkova). Žádný soutěžící neodešel s prázdnou a vynikající špekáčky na ohni jistě 

přišly k chuti i dospělým.  

Příští rok se opět sejdeme, ale aby ta oslava byla ještě lepší, máme pro naše nejmenší 

malé překvapení. 

Každé dítě do 15ti let, které chce přispět nějakým nápadem nebo přáním na atrakci, která  

letos na dětském dni chyběla a přinese svůj požadavek (třeba i nakreslený) na obecní úřad 

do18. září tohoto  roku, dostane malou sladkou odměnu. 

Ze všech donesených přání vybereme to, které se bude nejvíce opakovat a v příštím roce   

PŘÁNÍ  DĚTEM VYPLNÍME . 

http://www.nadacesova.cz/


                       
 

Navíc  ze všech donesených přání vylosuje paní starostka za přísného dohledu odborné 

komise (Ottomanská, Raulová ) tři výherce, kteří dostanou odměnu, kterou si budou moci 

vyzvednout od 13.10.2014 na obecním úřadě. 

 

Výherci budou zveřejnění na úřední desce obce. 

 

 

 

******************************************************** 

 

 

 

Za obecní úřad Křečkov přejeme všem dětem  

úspěšný a šťastný vstup do nového školního roku. 


