ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Křečkov
červen/ 2017
________________________________________________________
Určeno pouze pro vnitřní potřebu obce

OBECNÍ KNIHOVNA
INFORMACE: UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY – 3.7. do 31.7. 2017
Půjčování knih od 7.8.2017
NOC S ANDERSENEM
Společnou akci k podpoře dětského čtenářství organizuje KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN
SKIP ČR již od roku 2001. V letošním roce proběhla tato akce 31.března . Byla ve znamení
180. výročí napsání pohádky CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY a hlavně se děti měly možnost
seznámit s dobrodružstvím čtyř kamarádů z časopisu a knih ČTYŘLÍSTEK. V průběhu
ANDERSENOVSKÉ NOCI měly děti, které se nocování zúčastnily, splnit několik úkolů.
Týkaly se nejen Andersenovské tematiky, ale především znalostí z oblasti dětské literatury.
V rámci tohoto programu jsme se také zúčastnili akce – CENA NOČNÍCH SPÁČŮ - a naše
snaha bylo korunována úspěchem – nakladatelství ČTYŘLÍSTEK vybralo a ocenilo tři
dětské kolektivy a my jsme byli mezi nimi. Obdrželi jsme krásné dárky z tohoto
nakladatelství, které budou dětem připomínat jejich úspěch.

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

Střípky ze zasedání obecního zastupitelstva:
1. Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Přístavba ZŠ“.
Dodatek upravuje termín ukončení akce do konce července 2017.
2. Zastupitelstvo obce bylo informováno o uložení nádoby na použitý olej z domácností
v budově OÚ. Důvodem změny stanoviště bylo opakované zneužívání a plnění
nádoby jiným odpadem než odpadem určeným pro tuto nádobu.
3. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo závěrečný účet obce Křečkov za rok 2016
bez výhrad.
4. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Směrnici o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
5. Zastupitelstvo obce schválilo nejvýhodnější nabídku na dodávku a montáž
kuchyňských koutů včetně spotřebičů od firmy Elnar spol. s.r.o., Zbuzany, Praha
západ.
6. Zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku na dodávku a montáž
vybavení MŠ od firmy Kenast s.r.o., Pečky.
7. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo zakoupení notebooku pro potřeby
obecního úřadu a zastupitelstva obce.
PRÁZDNINOVÁ PRACOVNÍ DOBA NA OBECNÍM ÚŘADĚ V KŘEČKOVĚ:
Pondělí
8:00 – 14:00, 16:00 – 18:00
Úterý
8:00 - 14:00
Středa
8:00 – 14:00
Čtvrtek
8:00 – 14:00
12. srpna 2017 proběhne na místním fotbalovém hřišti a v Hospůdce na hřišti
III. Ročník koštu ovocných pálenek a vín. K poslechu i tanci hraje Neoveská cimbálová
muzika. Všichni jsou srdečně zváni.

VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.
BOBNICKÁ 712, 288 21 NYMBURK
Výzva pro všechny odběratele.
Stále více zatěžují provoz kanalizací odpady, které do kanalizací nepatří. Jsou to např. hadry,
kovové zátky, plasty, hygienické vložky, ubrousky, které mají strukturu z umělých vláken,
přítomností těchto odpadů dochází k ucpávání kanalizačních potrubí, čerpacích stanic a
poškozování čerpadel. To si vyžaduje zvýšené výjezdy techniky, opravy zařízení, dochází
k poškozování čerpadel a snižování jejich životnosti, zachycováním těchto odpadů
v technologiích ČOV se snižují jejich účinnosti.
Děkujeme Všem, kteří se chovají zodpovědně a do kanalizace uvedené odpady nevhazují,
ostatní odběratele vyzýváme k větší zodpovědnosti. Je třeba si uvědomit, že v konečném
důsledku to zaplatíme všichni jako odběratelé.

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
Informace obecního úřadu:
 V rámci akcí pořádaných Obecním úřadem v Křečkově pro občany bylo uspořádáno
v první polovině roku 2017 několik akcí, které se velmi podařily. Za zmínku rozhodně
stojí: Příprava na velikonoce, Den země, Beseda s Policií ČR, Tradiční pálení
čarodějnic, zájezd do zahradního centra Skochovice, Tradiční setkání rodáků, dětský
den a Přátelské posezení na OÚ.
 V září 2017 slavnostně otevřeme nové prostory MŠ a OÚ Křečkov, rádi bychom Vás
již nyní na slavnostní otevření pozvali. Přesný termín bude vyhlášen obecním
rozhlasem.
 Žádáme občany, aby udržovali pořádek na dvoře pro tříděný odpad na návsi.
Děkujeme.
MŠ KŘEČÍCI
A už je konec školního roku. Utíká nám to jako voda. Od nového roku jsme se těšili na jaro,
procvičovali, co jsme se naučili, navštívili divadlo v Poděbradech, divadlo k nám také přijelo,
s rodiči vyráběli výzdobu na Velikonoce, tvořili dárečky ke svátku maminek. Každý týden
plnili úkoly v projektu SOVÍ ŠKOLY – Karlovy univerzity. Spolupracovali se školáky, užili
si ,,Barevný týden“a oslavu MDD, při kterém jsme našli poklad.
Také, jako každým rokem jsme jeli na výlet až do Lozic u Luže, kde jsme navštívili farmu,
nakrmili kůzlata, podojili kozu a vyrobili kozí sýr. Moc se nám to líbilo. Zapojili se do
výtvarných soutěží a dokonce se někteří se svou tvorbou umístili.
Starší děti se připravovaly k zápisu do základní školy, do které se také těší. Budeme je
slavnostně pasovat na školáky. Dofáme, že si to všichni užijí.
A co je pro nás důležité a máme velkou radost – nová mateřská škola. Jsme v napětí, jak bude
nová a hezká.
Paní učitelky budou balit, plánovat a stěhovat. Moc se těšíme.
učitelky Jírová J. a Němcová D






Dětský den v Křečkově
V neděli 28.5.2017 od 13:00 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, dárky a odměny.
Do Křečkova přijel i výletní vláček.
Oslava se dle ohlasů vydařila a už se těšíme příští rok.

ZŠ KŘEČCI

Výsledky testování školy
Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 – 5. a 9. ročník ZŠ
Školní rok 2016/2017
Základní škola a mateřská škola Křečkov
Termín akce: 09. 05. 2017 – 26. 05. 2017
Termín testování: 17. 05. 2017 – 22. 05. 2017
Toto výběrové zjišťování pokrylo použitými 21 testy z jednotlivých
předmětů, kombinací předmětů a vzdělávacích oblastí doposud největší část Rámcového vzdělávacího programu
ZV ze všech proběhlých celoplošných a výběrových zjišťování realizovaných Českou školní inspekcí.
Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – výsledky poskytují
informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní v testech zahrnuté požadavky minimálního standardu
osvojených kompetencí.
Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky za třídy a za školu ve srovnání
s celorepublikovým průměrem.

Český jazyk
Průměrná úspěšnost žáků naší školy: 77 %
Celostátní úspěšnost: 61 %

Člověk a jeho svět
Průměrná úspěšnost žáků školy: 80 %
Celostátní úspěšnost: 65 %

Anglický jazyk
Průměrná úspěšnost žáků školy: 86 %
Celostátní úspěšnost: 79 %
Z výsledků testů vyplývá, že ve všech testovaných předmětech dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků.

AKCE II. pololetí - Co jsme si užili......
- divadelní představení
- plavecký výcvik
- promítání Thajsko
- keramická dílnička
- DEN ZEMĚ - návštěva statku v Pdy
- DEN ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK
- DEN DĚTÍ - zábavné dopoledne pro kamarády z MŠ
- vystoupení pro seniory Křečkov
- stanování - výlet na kole
- škola v přírodě Rudolfov v Jizerských horách

Více zde: http://zsamskreckov.webnode.cz/news/na-akce-ii-pololeti-co-jsme-si-uzili/
Děkujeme všem, kteří pomáhali a podporovali naši školu celý školní rok 2016/17.
Mgr. Iva Šafránková a Gabriela Beková

Příspěvek od pisatelky z Křečkova
Život na vesnici
Těšíme se na léto, na krásné letní dny. Na chladná, osvěžující rána, kdy můžeme chodit bosi v
orosené trávě. Na horké dny, kdy se přes poledne schováme někam do stínu a na teplé
podvečery a večery, kdy si můžeme dát a taky si s chutí dáme orosené pivo, chlazené víno,
nebo něco nealko....
V Křečkově je o nás v tomto období skvěle postaráno. Máme totiž „Hospůdku na hřišti", kde
si můžeme posedět na terase, popít zmiňované nápoje a dát si ještě nějakou tu dobrotu navrch.
Pro křečkovské občany hospůdku s velkým nasazením provozují manželé, kteří by již mohli
užívat v klidu důchodu. Jejich točené pivo má říz, nápoje jsou patřičně chlazené, běžně si tu
můžeme pochutnat na utopencích, nakládaném hermelínu, tlačence, apod. Pokud chceme,
dostaneme tady při různých akcích, případně na objednávku, také výborné řízky, skvělý guláš,
vynikající tatarák nebo čerstvě uzené maso. Všechno jídlo je připravováno s péčí a s láskou a
dovedeno k vysoké kvalitě. Několikrát během léta přijde na řadu také využití tanečního
parketu a to za doprovodu živé hudby. Vítání jsou zde i rodiče s dětmi, které se snadno zabaví
na přilehlém dětském či fotbalovém hřišti.
Přátelé, těšíme se na léto, těšíme se na večerní posezení, držte nám místo!
Těšíme se na další příspěvky  verca.raulova@centrum.cz

