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

OBECNÍ KNIHOVNA
INFORMACE: UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY – od 4.7. do 5.8.2016
AKCE – v průběhu měsíce března se uskutečnila v prostorách obecního úřadu výstava
materiálů z historie obce. Kromě materiálů, které jsou z archivu obecní knihovny, byly na
výstavu zapůjčeny kroniky, které jsou uloženy ve Státním archivu v Lysé n. L. Unikátem byla
kronika „ ŠKOLY OBECNÉ“ od roku 1881 do r. 1925. Také byla objevena kronika, kterou
jsme postrádali – události psané p. Fialkou a
p. Rejchrtem. Tyto dvě kroniky nám pracovníci Státního archivu naskenují a budou od září
k dispozici v obecní knihovně. V knihovně jsou také uloženy fotomateriály – akce z let
minulých - Masopust, staročeské máje, stavby prodejny a kabin, protipožární nádrže, původní
podoby domů naší obce apod. Zajímavou kronikou je KRONIKA I. SVĚTOVÉ VÁLKY
V OBCI KŘEČKOVĚ, kterou napsal místní rodák
p. Paroulek.
Kdo by měl zájem se s materiály z historie seznámit, může navštívit knihovnu – každé
pondělí od 16. do 18. hod.
Výstavu také navštívily děti ze Základní školy – překvapil mě jejich zájem o historii obce,
zaujaly je fotografie z dřívějších obecních akcí a srovnávaly některá současná místa ve vesnici
s minulostí.
VÝSTAVU NAVŠTÍVILO 68 občanů naší obce.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ:
 MAPY STŘEDNÍHO POLABÍ od 13.stol.
 ČESKÁ REPUBLIKA – veškerá města a vesnice naší republiky s jejich historií
 KNIHY S TEMATIKOU II. SVĚT. VÁLKY
 SÁGA RODU MORLANDŮ

PŘEJI DĚTEM SLUNEČNÉ PRÁZDNINY A OSTATNÍM ČTENÁŘŮM
HEZKÉ LÉTO.
Helena Vondráková, knihovnice

Střípky ze zasedání obecního zastupitelstva:
1. Byl aktualizován strategický plán rozvoje obce Křečkov. Mgr. Veronika Raulová
zpracovala výsledky ankety, která byla zdrojem pro aktualizaci strategického plánu
rozvoje obce Křečkov.
2. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Křečkov včetně výsledku
hospodaření. ZŠ a MŠ Křečkov zlepšila hospodářský výsledek za rok 2015 v celkvé
výši 66.022 Kč.
3. Akce „Stavební úpravy chodníku včetně vjezdů I. Etapa“ byla dokončena. Dále budou
pokračovat schválené stavební práce nad rámec plánované akce. Důvodem je ušetření
materiálu a zužitkování ho. Ukončení celé akce proběhne v termínu dle smlouvy o
dílo.
4. Zastupitelstvo obce projednalo opětovný problém parkování osobních aut na
veřejných prostranstvích. Především na nově vybudovaném chodníku. Bylo navrženo
předběžně osobně informovat konkrétní občany o nevhodném parkování, jinak použít
sankce a možné odtažení vozidla.
5. Informujeme o schválení poskytnutí dotace na akci „Přístavba Základní školy a
Mateřské školy Křečkov“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.
6. Zastupitelstvo obce schválilo dovybavení jednotky SDH Křečkov - zakoupení 4 ks
pracovního stejnokroje.
7. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2015
bez výhrad.
8. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo zakoupení notebooku pro potřeby
obecního úřadu a zastupitelstva obce.
PRÁZDNINOVÁ PRACOVNÍ DOBA NA OBECNÍM ÚŘADĚ V KŘEČKOVĚ:
Pondělí
10:00 – 18:00
Úterý
8:00 - 14:00
Středa
8:00 – 14:00
Čtvrtek
8:00 – 14:00
13. srpna 2016 proběhne na místním fotbalovém hřišti a v Hospůdce na hřišti
II. Ročník ochutnávky slivovice a vína. Všichni jsou srdečně zváni.

Příjemné a slunečné prožití letních prázdnin přeje OÚ Křečkov.

KONTAKT NA POLICII ČR V PŘÍPADĚ OBTĚŽOVÁNÍ PODOMNÍMI PRODEJCI
NEBO JINÝMI PODEZŘELÝMI OSOBAMI, KTERÉ JSTE SI DOMŮ NEPOZVALI:

Linka seniorů-bezplatná linka pomoci:

800 200 007

Linka seniorů je bezplatná linka, na kterou můžete kdykoliv zavolat(všední dny a o vánočních
svátcích 8:00-20:00hodin). Obracet se na ni mohou zejména senioři a osoby o seniory
pečující, ale také osoby v krizi. V provozu je i internetová poradna na adrese:
linkasenioru@elpida.cz.
Více informací mohou zájemci najít na www.elpida.cz

Obvodní oddělení Poděbrady
adresa: Palachova 220, 290 01 Poděbrady
tel.: 974 878 760, 602 264 577
fax: 974 870 628
e-mail: nb.oo.podebrady@pcr.cz

2. července 2016 v sobotu jste srdečně zváni na Pouťovou zábavu v Hospůdce na hřišti
v Křečkově.

Dne 3. Září 2016 připravujeme pro děti i rodiče „Rozloučení s létem“. Akce bude na
fotbalovém hřišti v Křečkově. Těšíme se na Vás.

Vítání občánků 2016
Tak jako každý rok i letos připravil OÚ Křečkov „Vítání občánků“. Od posledního vítání
konaného dne 20.dubna 2015 nám do obce přibylo pět dětí. Vítání proběhlo přesně po roce:
20.dubna 2016 v 17:00 hod.

UZAVŘENÍ PŘEJEZDU VELKÉ ZBOŽÍ OD 21.6.2016 DO 10.7.2016
Z důvodu opravy železničních přejezdů na trati Nymburk - Poděbrady bude v termínu
21.6.2016 (7:00 hod.) do 10.7.2016 (20:00 hod.) přejezd ve Velkém Zboží uzavřen.
Informace obecního úřadu:
 Na základě zájmu, jsme zorganizovali několik besed a výletů, kterých se pokaždé
zúčastnilo kolem dvaceti občanů naší obce. Rádi bychom pokračovali i po prázdninách
a proto již nyní máte možnost přijít s návrhem, co by Vás zajímalo .
Začali jsme posezením u kávy a zákusku se zastupiteli obce. Paní Veronika Raulová a
Gabriela Beková odpovídaly na dotazy týkající se probíhajících i chystaných plánů
v obci. Následovaly různé besedy a výlety.
 Od 14. 3. 2016 byla paní Helenou Vondrákovou uspořádaná výstava „Křečkov očima
historie“, na které jste mohli vidět i staré dokumenty a fotografie. Několik vzácných
dokumentů nám bylo zapůjčeno také z archivu v Lysé nad Labem, které nám obstarala
paní Martina Ottomanská.
 „Beseda nejen pro seniory“ proběhla ve spolupráci s policií ČR, kdy účastníkům byly
rozdány praktické tašky a hlavně spousta rad a příkladů, jak nenaletět podvodníkům a
zlodějům, kteří vyhledávají především starší a důvěřivé osoby.
 Děkujeme manželům Lucii a Henrimu Agba za besedu „ Afrika - Republika Pobřeží
slonoviny“, že nám umožnili v jednom dni vycestovat a malinko poznat život a kulturu
na jiném kontinentu.
 Beseda o zdravé výživě s výživovou poradkyní Kateřinou Jirmanovou byla zpestřena o
ochutnávku zdravého mlsání, které připravili děti ze ZŠ v Křečkově pod vedením paní
učitelky Gabriely Bekové. Zároveň nám byla představena a nabídnuta k ochutnání tzv.
Krabičková dieta firmou Ffmenu.cz. Každý/á kdo chtěl si mohl nechat změřit hodnoty
tuku, svalů a vody v těle.



Uspořádali jsme i dva zájezdy. První byl do zahradnictví v Bratronicích, kde nikdo
neodolal nákupu květin nebo bylinek . Druhý zájezd se konal v pátek 17.6. 2016 a jelo
se autobusem do Lysé nad Labem, kde byly k vidění čtyři výstavy v jednom dni.
 23.4.2016 se konala v rámci celorepublikové akce „UKLIĎME ČESKO - DEN
ZEMĚ“ úklidová brigáda. Tady musíme apelovat na občany Křečkova. V minulých
letech byla účast větší. Věříme, že se tato situace opět zlepší .Všichni chceme bydlet
v hezkém prostředí a jsme přece příkladem svým dětem!
 Ve spolupráci OÚ Křečkov a SDH Křečkov proběhlo každoroční „Pálení čarodějnic“.
Pro děti byly připraveny paní Veronikou Raulovou, Gabrielou Bekovou a Marcelou
Novotnou soutěže a odměny.
 ******************************************************************
Důrazně žádáme všechny občany, aby tříděný odpad likvidovali v nejmenším
možném objemu. /pet láhve sešlapávat, kartonové krabice rozložit/. Kontejnery jsou
často přeplněné díky špatnému rozložení odpadů.





Dětský den v Křečkově
V neděli 5.6.2016 od 14:00 hod měli možnost děti i rodiče oslavit Dětský den na hřišti
v Křečkově.
Pro děti byl připraven program plný zábavy, her, disciplín, klubové tance, malování na
obličej, modelování balónků, skákací hrad, dárky a odměny.
Oslava se dle ohlasů vydařila a už se těšíme příští rok.

ZŠ a MŠ KŘEČCI
Ve druhém pololetí se žáci zúčastnili několika dalších divadelních představení a výletů
zaměřených k poznání, upevnění informací ze školních lavic:
- divadelní představení / Duhová pohádka, Námořnická pohádka /
- dílničky / dřevíčková, svíčkárna – Šestajovice u Prahy, muzeum v Poděbradech - loutky /
- výlet / Ledčice – Historypark , Kačina, účast na Dni záchranářů v Poděbradech /
DEN ZEMĚ – návštěva školního statku v Poděbradech
- zakončení školního roku v ZŠ – výlet na kole do Libice nad Cidlinou a do Záchranné stanice
Huslík
- zakončení školního roku v MŠ – aktivity v rámci Barevného týdne, Rozloučení s
předškoláky
Podrobnější informace k akcím jsou umístěny na webových stránkách školy a nástěnkách
v budově ZŠ a MŠ. Našim cílem bylo, žáky obohatit o nové zážitky.

Dne 30. 6. 2016 se rozloučí paní učitelky a kamarádi s předškoláky v MŠ, kteří odchází do
prvních tříd. V rámci vysvědčení se v ZŠ paní učitelky a žáci rozloučí po pěti letech se
spolužačkou, která odchází na druhý stupeň do Poděbrad.
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
O letních prázdninách pouze po dohodě na tel. čísle 602 447 199 – Beková
Rádi bychom touto cestou poděkovali:
- všem občanům obce Křečkov a přátelům školy, kteří pomáhají a přispívají žákům
prostřednictvím našich vyhlášených sbírek
/vybité baterie, drobné elektrospotřebiče, starý papír, pomerančová kůra …/

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního
prostředí
Ve školním roce 2015/2016 naši žáci odevzdali k recyklaci 8 televizí, 7 monitorů a 514,00 kg
drobného elektra. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů
v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a
drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně
pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám
přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky
recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem
nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 8 televizí, 7 monitorů a 514,00
kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 14,49 MWh elektřiny, 927,00 litrů ropy, m3 vody
a 0,37 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,83 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 12,00 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také
je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a
produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.

***
Přejeme všem mnoho hezkých dní a těšíme se na vaši podporu v příštím školním roce!
Žáci ZŠ a MŠ, zaměstnanci
___________________________________________________________________________
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat nebo osobně předat Veronice Raulové – verca.raulova@centrum.cz

