ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Křečkov
únor 2016
________________________________________________________
Určeno pouze pro vnitřní potřebu obce

Informace o poplatcích:
Od 1.1.2016 jsou na Obecním úřadu Křečkov vybírány poplatky za svoz komunálního
odpadu (500,- Kč trvale žijící občan a 600,- Kč za rekreační objekt) a poplatky za psa
(100,- Kč). Známky na popelnicích z roku 2015 jsou platné do 29.2.2016.

Připomínáme všem obyvatelům obce Křečkov, aby třídili v domácnosti odpad,
využívali kontejnerů pro tříděný odpad a tím minimalizovali množství netříděného
komunálního odpadu.
!!!!SVOZOVÝM DNEM KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2016 ZŮSTÁVÁ
STŘEDA!!!
Informace Obecního úřadu v Křečkově:
 V průběhu měsíce dubna bude zajištěn odvoz starého a použitého ošacení pro
charitativní účely Diakonií Broumov. V druhé polovině března můžou občané nosit
svázané pytle do budovy obecního úřadu nebo zanechat ošacení před budovou.
 Dne 20. Dubna 2016 od 17 hod. Obecní úřad Křečkov pořádá tradiční Vítání občánků.
Rodiče a děti, kterých se to týká, budou obeslány pozvánkami. Akce je přístupná
široké veřejnosti.
 Dne 4. Června 2016 v sobotu Obecní úřad Křečkov pořádá tradiční Den dětí na
fotbalovém hřišti v Křečkově. Program a časový harmonogram bude upřesněn.
 Dne 30. Dubna 2016 pořádá SDH Křečkov pálení čarodějnic. Zapálení ohně bude
v 19:30 hod.
 Dne 18. Června 2016 v sobotu proběhne na fotbalovém hřišti tradiční soutěž mladých
hasičů o putovní pohár sv. Floriána, který pořádá SDH Křečkov.
 Od 15. Února 2016 bude započata výstavba nového chodníku v obci. Práce budou
začínat z kraje obce od Budiměřic a budou pokračovat směr střed obce po pravé straně
silnice. Chodníky budou budovány včetně vjezdů k nemovitostem. Žádáme tímto
občany, kterých se to bude dotýkat, aby spolupracovali a v maximální možné míře
umožnili výstavbu chodníků včetně vjezdů. Ostatní občany nabádáme ke zvýšené
opatrnosti během celé stavby.

 Od 13. Února 2016 je možné odvážet dřevěný odpad na tradiční místo čarodějnic.
 23. Dubna 2016 v sobotu bychom rádi navázali na loňskou oslavu Dne země, a proto
vyhlašujeme brigádu v rámci tohoto dne i pro letošní rok. Úkolem bude vyčistit
příkopy v katastru obce a veřejné prostranství v obci.
 Letos jsme opětovně zažádali o dotace pro rozšíření kapacity MŠ Křečkov a potřebnou
přístavbu ZŠ a MŠ Křečkov. O výsledku Vás budeme informovat.
 Upozornění pro občany, kteří neparkují na svých pozemcích, ale zanechávají
motorová vozidla na obecních prostorech, ulicích, travnatých plochách, žádáme Vás
důrazně, abyste svá vozidla parkovali na místech k tomu určených nebo na svých
pozemcích. Důvodem je především Vaše bezpečnost. Mnohé ulice se stávají
neprůjezdné a v případě ohrožení života by právě Vaše auto mohlo překážet. Při
vyhrnování sněhu motorová auta překážejí a mohla by být poničena.
Výsledky dotazníkové ankety fungování obce Křečkov:
1. Pozitivní hodnocení o fungování v obci získala: Informovanost občanů, ZŠ a MŠ
Křečkov, odvoz odpadů, separační dvůr, aktivity pro děti, obchod potravin, SDH
Křečkov, vinárna v obci, komunikace s OÚ Křečkov, webové stránky obce, místní
obecní knihovna, úklid veřejného prostranství, webové stránky ZŠ a MŠ Křečkov,
obědy pro veřejnost, zastupitelstvo v čele s paní starostkou, paní Ottomanská
z obecního úřadu, kanalizace, vodovod a plyn, hospůdka na hřišti, dětské hřiště.
2. Negativně hodnotíte: mezilidské vztahy, slyšitelnost místního rozhlasu, osvětlení na
fotbalovém hřišti a kolem požární nádrže, zápisy zastupitelstva, špatný stav místních
komunikací, kulturní akce (chybění kulturního sálu), nedostatek veřejných schůzí,
nedostatek dopravních spojů, péči o požární nádrž, parkování na ulicích, nefunkční
požární nádrž jako koupaliště, pálení nevhodným palivem v nemovitostech,
nenapojení některých spoluobčanů na kanalizaci.
3. Co chybí v obci: akce pro děti, chodníky, přechody pro chodce, stezka do Poděbrad,
venkovní ping – pong stůl, tělocvična pro veřejnost a ZŠ a MŠ Křečkov, zpomalující
pásy pro rychlostní omezení, informovanost, pošta, větší prostory pro MŠ Křečkov,
bankomat, péče o seniory (akce, kapacita jídelny), osvětlení, společenský sál (klub
důchodců, mateřské centrum, taneční sál), větší vybavení dětského hřiště.
4. Ochota pomoci: většina z Vás je ochotna pomoci v rámci svých možností.
5. Život v obci: hodnotíte průměrnou známkou 3,9
6. Dopravní obslužnost: hodnotíte průměrnou známkou 3,5
7. Občanskou vybavenost: hodnotíte průměrnou známkou 3,8
8. Úpravu obecního prostranství: hodnotíte průměrnou známkou 3,6
9. Stav obecního majetku: hodnotíte průměrnou známkou 3,5
10. Mezilidské vztahy: hodnotíte průměrnou známkou 3,4
11. Kulturní život: hodnotíte průměrnou známkou 3,3
12. Bezpečnost: hodnotíte průměrnou známkou 3,7
Všem Vám děkujeme za vyplněné dotazníky, které nám poslouží jako podklad pro další naši
práci. Velmi se zaměříme na podněty, které jste nám touto cestou poskytli a v dalším vydání
zpravodaje Vám přineseme výsledky našeho dalšího postupu nápravy a plánovaní. Především
výsledky použijeme do rozpracovaného Strategického plánu rozvoje obce Křečkov.

To nejdůležitější z veřejných zasedání obecního zastupitelstva za období listopad, prosinec,
leden, únor:
1) Zastupitelstvo obce po projednání schválilo návrh změny údajů vedených
v rejstříku škol a školských zařízení a to následně: výmaz-Školní jídelna-výdejna,
místo poskytovaných služeb- Křečkov 65
2) Zastupitelstvo obce po projednání schválilo rozpočet obce Křečkov pro rok 2016
na paragrafy, jako vyrovnaný. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo
rozpočtový výhled pro rok 2017 a 2018.
3) Zastupitelstvo obce po projednání schválilo harmonogram jednání zastupitelstva
na I. Pololetí roku 2016 v následujících termínech: 12.01., 02.02., 15.03., 12.04.,
10.05., 14.06. Všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
4) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci Ministerstva vnitra.
Pro občany, jejichž adresa je evidována na adrese ohlašovny jsou od 1.1. 2016
ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně. Uložením
oznámení o uložení zásilky a výzvy v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti
dnů splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem se považuje písemnost za
doručenou. Tyto informace budou zveřejněny na stránkách obce Křečkov a
současně vyvěšeny na fyzické úřední desce OÚ Křečkov.
5) Zastupitelstvo obce po projednání schválilo podání žádosti o dotaci na akci
,, Přístavba Základní školy-Mateřská škola Křečkov“ z Programu 2016 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na akci v minimální výši 5 % z
celkových uznatelných nákladů akce.
6) Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
prostoru sloužícího podnikání a doporučilo starostce k podpisu.
7) Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Smlouvu o dílo s firmou LK Advisory,
s.r.o. a doporučilo starostce k podpisu. Předmětem smlouvy je: Řádně zpracovaná
projektová žádost s příslušnými přílohami sloužící k posouzení projektu a ke
zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vynaložených prostředků, a to dle
požadavků Poskytovatele dotace, kterým je Integrovaný regionální operační
program.
8) Předsedající seznámila zastupitelstvo obce se zněním Nařízení vlády za dne
14.12.2015, kterým se v platnosti od 1.1.2016 mění odměny poskytované členům
zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí, odměny
zůstávají ve stejné výši jako pro rok 2015.
9) Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Mandátní smlouvu č. 1/2016 a
doporučilo starostce k podpisu. Mandant- obec Křečkov, mandatář- Piroutek Leoš
autorizovaný technik pro zemní stavby- ČKAIT 0005628, IČO: 71488944

Vážení občané,
na základě Vašich přání na anketních lístcích se obecní úřad rozhodl pořádat posezení ve
společenské místnosti obecního úřadu. Tato posezení budou vždy obohacena různým
programem.

Plánujeme zajímavé besedy, tematické zájezdy, návštěvy kulturních akcí. Vše bude záležet na
zájmu občanů. Tyto akce nabízíme občanům každého věku.
Přesné termíny s náplní setkání uveřejníme na vývěskách, doručíme lístky do Vašich schránek
a oznámíme prostřednictvím obecního rozhlasu.
Rády přijmeme vaše návrhy na obohacení našich setkání.
Návrhy přijímají:
Beková G., Ottomanská M. – obecní úřad, Vondráková H. – obecní knihovna
Informace ZŠ Křečkov:
Veškeré podrobné informace o aktuálním dění ve škole můžete sledovat na webových
stránkách školy. www.zsamskreckov.webnode.cz
Během školního roku 2015/2016 se kolektiv žáků posílil o další dvě žákyně. /celkem 18/
V lednu u zápisu do 1. třídy byli přijati 3 žáci, 1 žák má odklad školní docházky.
Ve druhém pololetí se žáci účastní několika dalších divadelních představení a výletů
zaměřených k poznání, upevnění informací ze školních lavic:
- divadelní představení - dílničky - výlet
PRAVIDELNÉ ČINNOSTI V ZŠ/ŠD
Angličtina hrou
Dobroty v družině
Výtvarný kroužek
Flétnička
AKCE v ŠD
- Spaní v družině /duben – Noc s Andersenem /
- Stanování / léto /
- Výlety na kole
- Sobotní, nedělní výlety vlakem / Kolín, Brandýs nad Labem, Praha /
- Zapojení do různých soutěží / Recyklohraní, Mé město, Požární ochrana očima dětí
Plánované akce se mohou během školního roku změnit. Našim cílem je, žáky obohatit
o nové zážitky.
Stále probíhá sbírka papíru, použitých baterií, drobných elektrospotřebičů, /i televize,
počítače, lednice, pračky, myčky/. Pro tento sběr je vyhrazeno místo v areálu ZŠ a MŠ
pod přístřeškem. / pondělí – pátek, od 6.00 hod. do 16.00 hod./
Popř. tel. dohoda 773 630 091, Beková 602 447 199
Rádi bychom touto cestou poděkovali:
- všem občanům obce Křečkov a přátelům školy za poskytnutí finančního příspěvku
/zakoupením výrobků dětí/, v rámci rozsvícení vánočního stromu. Příspěvek byl
použit na nákup pomůcek a hraček pro žáky ZŠ a MŠ.
- všem, kteří pomáhají a přispívají žákům prostřednictvím našich vyhlášených sbírek
/vybité baterie, drobné elektrospotřebiče, starý papír, pomerančová kůra …/
V rámci projektu Multikulturní výchovy se uskutečnila v ZŠ a MŠ beseda spojena
s promítáním s občany naší obce manželi Lucií a Henrim Agba. Seznámili děti se
životem v Africe – Republika Pobřeží slonoviny. Vyprávění děti velmi zaujalo a
manželům patří naše poděkování.
Přejeme všem mnoho hezkých dnů.
Žáci ZŠ a personál

Informace MŠ Křečkov:
Školní rok 2015/16 v naší mateřské škole probíhá s deseti předškoláky, kteří se připravují na
vstup do základní školy. Všechny děti se seznamují se světem kolem nás. S přírodou,
zvířaty, lidmi a jejich životem, prací a vzájemnými vztahy.
Děti jsou vedeny k zábavnému tvoření. Nejen že zpíváme, recitujeme, cvičíme, ale i se
zapojujeme do různých soutěží, programů, akcí.
Už druhým rokem sbíráme pomerančovou kůru, starý papír. Rodiče i obyvatelé Křečkova
nám hodně pomáhají. A my jim velmi děkujeme.
Tento rok jsme zapojeni do programu ROK V PŘÍRODĚ. Seznamujeme se s přírodou, zvířaty
a plníme za každý měsíc v roce zadané úkoly. V lednu jsme byli v Šestajovicích ve svíčkárně,
každý si sám vytvořil hezkou svíčku a malou drobnost. Opět plánujeme tvoření k jarním
svátkům, maminkám k jejich svátku a budeme se jako každý rok loučit s dětmi, které půjdou
do první třídy.
učitelky Jírová a Němcová
Česká školní inspekce v ZŠ a MŠ Křečkov:
ZŠ a MŠ Křečkov
Inspekční činnost zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného základní školou, mateřskou školou, školní družinou proběhla ve dnech
5. - 6. října 2015, s tímto výsledkem:
Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů
Řízení školy - Ředitelka školy (dále „ředitelka“) splňuje předpoklady pro výkon funkce
stanovené právním předpisem. Má ujasněnou personální strategii, přímo řídí ZŠ a ŠD. Řídící
kompetence v předškolním vzdělávání delegovala na vedoucí učitelku MŠ. …
Mateřská škola - Podmínky pro realizaci vzdělávacího programu v MŠ byly na požadované
úrovni.
Základní škola - Podmínky k realizaci ŠVP ZV jsou celkově na průměrné úrovni,
nedostatkem je nízká kvalifikovanost pedagogického sboru. Tento nedostatek jsme již vyřešili
přijetím plně kvalifikované paní učitelky a v současné době je pedagogický sbor plně
kvalifikovaný. Průběh vzdělávání ve vztahu k ŠVP ZV je na požadované úrovni.
Informace Sboru dobrovolných hasičů Křečkov:
V sobotu 20. února 2016 od 20.00 hodin se koná v Sokolovně v Úmyslovicích tradiční
Hasičský ples. Odvoz z Křečkova a zpět je zajištěn. Odvoz je zajištěn v 19 hod od hasičárny
SDH Křečkov. Jste všichni srdečně zváni.
Informace Obecní knihovny v Křečkově:
*** Z HISTORIE KRONIK ***
Slovo KRONIKA pochází z řečtiny, kde chronos značí čas. Kronikami byly v dobách
starověku a zejména hojně ve středověku dějepisné knihy. Byl to prozaický i veršovaný žánr,
druh historického spisu. Z hlediska historie naší země má význam FREDEGAROVA
KRONIKA, francká kronika ze 7. století, která nese zmínku o Sámově říši na našem území.
V Čechách se s kronikami setkáváme od 12. století. Nejznámější je latinsky psaná
KOSMOVA KRONIKA.
Velké obliby dosáhla v českém prostředí veršovaná DALIMILOVA KRONIKA.
V roce 2005 byla připomenuta veřejnosti mimořádným nálezem části latinského překladu
rukopisu ze 14. stol. v dobře zachovalém stavu. Cenný nález se podařilo na aukci v Paříži
odkoupit a mohl tak rozšířit sbírky Národní knihovny ČR.

Snaha uchovat zprávy o významných událostech písemnou formou je velmi stará. Jako první
autoři se ve středověku uplatňovali především duchovní. Období hospodářských a politických
změn zasáhlo do života měst a jejich obyvatel, vyvolalo v tomto prostředí potřebu záznamu
událostí. Toho se ujali městští kronikáři.
Těžký život venkovského obyvatelstva je zaznamenán v řadě zápisů lidových kronikářů.
Záznamy měly zpočátku význam rodinný a byly zapisovány do modlitebních knih, biblí a
kalendářů, zachycovaly narození, svatby, úmrtí a další události spojené se životem širší
rodiny. Také zprávy o neúrodě, počasí, cenách obilí, životních pohromách, robotě a podobně.
Přes značnou roztříštěnost jsou tyto záznamy cenným dokladem o tehdejším způsobu života a
těžkých podmínkách.
V minulosti najdeme dosti důkazů o tom, že i samotné úřady měly porozumění pro
zaznamenávání pamětihodných událostí.
***********************************************************
KRONIKY NAŠÍ OBCE.
Podle informací pamětníků naší obce psal v minulosti kroniku Křečkova p. Josef FIALKA,
později p. Jaroslav REJCHRT. Bohužel se nám zatím nepodařilo vypátrat, kde tyto naše
kroniky skončily.
Na obecním úřadě je uložena fotodokumentace domů od čp.1 do čp.151.Tuto dokumentaci –
obsahující fotografii domu a informace o majitelích nemovitosti – pořídil kronikář pan
Rejchrt spolu s amatér.fotografem p. Šimánkem z Poděbrad. Díky jim se zachovaly i některé
fotografie zachycující události v obci. V letošním roce bychom chtěli zdokumentovat další
objekty obce, aktualizovat stávající stav.
Chtěla bych touto cestou poprosit majitele křečkovských nemovitostí, mají-li nějaké
fotografie svého domu, poskytněte nám je k zadokumentování. Fotky vám samozřejmě
vrátíme.
Děkuji za spolupráci
H.Vondráková, kronikář obce
*****************************************************
OBECNÍ KNIHOVNA vás zve:
Po celý měsíc březen – pondělí a středu vždy od 16.00 do 18.00 - budou v knihovně
k nahlédnutí dokumenty z minulých let např. fotodokumentace obce, staré zápisy jednoty
čtenářské, kronika základní školy, mateřské školy, fotografie z budování růz. objektů obce.
Cvičení v naší obci
Na základě Vašich podnětů na anketních lístcích, ohledně cvičení v naší obci, je možné
zprostředkovat v prostorách obecního úřadu cvičení pod odborným dohledem. Jednou
z hlavních podmínek pro realizaci je kapacita 5 zájemců.
Prosím, piště, volejte návrhy /den, čas /, prostřednictvím těchto kontaktů:
Beková Gabriela 602 447 199
bekova25@seznam.cz

Kontakt :
Obecní úřad Křečkov
Křečkov 58
Poděbrady 290 01
telefon / fax: +420 325 630 014
e-mail : podatelna@kreckov.cz

Úřední hodiny na OÚ Křečkov :
Po - 16.00 - 18.00 hod (Markéta Jeníková - starostka)
St - 16.00 – 18.00 hod (Mgr. V. Raulová - místostarostka)

6.2. 2016 je tomu rok, co byly panu Jiřímu Krejčímu obecním úřadem pronajmuty
v kabinách prostory k provozování ,,Hospůdky na hřišti“.
Během tohoto roku byly uspořádány různé akce pro dospělé a děti ve spolupráci s obecním
úřadem.
*Den dětí
* Loučení s prázdninami – program pro děti a pro dospělé posezení s cimbálovkou
* obnovení tradic - pouťová a posvícenská zábava
*sraz rodáků Křečkova
*vánoční turnaj v šipkách
V letošním roce bychom chtěli pokračovat v těchto akcích a uskutečnit akce další.
V prostorách Hospůdky na hřišti mohou občané po domluvě s panem Krejčím uspořádat i
soukromé akce.

Náměty do obecního zpravodaje můžete předat osobně paní Veronice Raulové nebo na e-mail verca.raulova@centrum.cz

