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Informace zastupitelstva obce Křečkov 

Vážení spoluobčané, 

především nám dovolte poděkovat všem voličům, kteří nás v letošních volbách do 

zastupitelstva obce podpořili. Velice si vážíme Vaší důvěry a budeme se i nadále snažit o 

rozvoj obce.  

Jsme nakloněni Vašim podnětům na zlepšení života v naší obci Křečkov. Věříme, že 

společně můžeme najít společnou cestu, jak podněty naplnit a vyjít si vstříc. 

Každý plánovaný projekt je výsledkem řady úkonů ve fázi: získávání informací, 

stavebního projektu, nezbytných povolení a podobně. Mnohým nezasvěceným se může 

zdát naše činnost v mnoha případech zdlouhavá, ale bohužel bez kompletního projektu 

není možné získat dotační titul.  

Některé plány se nám nepodařilo dokončit nebo realizovat, ale vize máme i nadále. 

Připravované a probíhající akce: 

 Pracujeme na přípravě Výzvy pro výběr zhotovitele na akci „Zastřešení terasy u 

objektu fotbalových kabin“. 

 Připravujeme projekt na změnu systému i média pro vytápění objektu ZŠ Křečkov. 

 Pracujeme na přípravách pro dotační titul plánované revitalizace požární nádrže. 

Plánovaný projekt řeší úpravu vodní plochy a přilehlého okolí. 

 Pracujeme na rozšíření kapacity veřejného osvětlení na přechodových místech u 

páteřní komunikace III. třídy. 

 Plánujeme dokončení chodníku u páteřní komunikace III. třídy. 

 Připravujeme řízení o bezplatném převodu pozemku od Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje (parkoviště u fotbal. hřiště-směr obec Pátek). 

 Sledujeme plánované a vyhlášené dotační tituly pro připravené akce:  

-projekt revitalizace tůně u hřbitova 

-projekt tělocvičny pro ZŠ na fotbalovém hřišti – asfaltové hřiště (přeložkou 

distribučního zařízení byla zahájena stavba) 

-rekonstrukce kapličky na návsi 

-obnova místní komunikace v obci Křečkov - ulice Květinová 

-zakoupení nosiče a kontejnerů na separovaný odpad ( umístění u objektu č.p. 26) 

 Plánujeme rozšíření separovaného místa pro odkládání objemného odpadu, železa, 

apod. 

V současné době je u objektu č.p. 26 možné odkládat větší vysloužilá elektrozařízení 

      (tiskárny, PC, monitory, lednice apod.), a to každou první sobotu v měsíci  

      od 9.00 do 10.00 hod.  

Úřední hodiny na OÚ Křečkov : 
Po a St         16.00-18.00 hod 

Provozní doba úřadu: 

Po a St  10.00-16.00 hod. 

Út a Čt  08:00-16:00 hod. 

Obecní knihovna 

Po   15:00-18:00 hod. 
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      Drobné elektrospotřebiče je i nadále možné odkládat do zelené nádoby u vchodu 

      obecního úřadu Křečkov. 

 Obec získala dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Výsadba 

stromů v obci Křečkov“. Výsadba okrasných stromů je plánována na veřejných 

plochách podél páteřní komunikace III. třídy a ve východní části fotbalového hřiště. 

Realizace výsadby je plánována v průběhu měsíce listopadu tohoto roku. Při výsadbě 

bude vítaná účast dobrovolníků z řad občanů. 

 Rozšíříme kulturní a společenské akce pro občany Křečkova (především děti a 

seniory) 

 Pracujeme na možnosti realizace „zelených cest“ kolem polí v katastru obce Křečkov. 

 

Akce na měsíc listopad a prosinec 2022: 

 Dne 23.11.2022  ve středu od 18:00 hod. na Obecním úřadě Křečkov Povídání o 

včelách s ochutnávkou medu včelaře Pavla Kuchaře. 

 Dne 16.11.2022 ve středu Světýlkový průvod – zveme Vás na 1. ročník „Světýlkový 

průvod“ v obci Křečkov. Sraz s libovolným světýlkem, lampičkou, lucerničkou, 

lampionem na fotbalovém hřišti v Křečkově v 18:00 hod. Drobné pohoštění a dárek 

pro děti se světýlkem. Průvod obcí zakončený opět na fotbalovém hřišti. 

 Dne 27.11.2022 v neděli od 17:00 Vás zveme na tradiční Rozsvícení vánočního 

stromu na návsi.  

 

Samotěžba dřeva v obecním lese Křečkov 

 Zájemci o samotěžbu se hlásí na Obecním úřadě v Křečkově do 15. listopadu 

 Samotěžba bude započata od 16. listopadu 2022 a ukončena na konci ledna 2023 

 Cena a podmínky budou upřesněny zájemcům – cena bude oproti loňským rokům 

navýšena 

 Samotěžba je určena VÝHRADNĚ občanům obce Křečkov 

 Pro občany, kteří nemohou využít samotěžbu, bude v období únor – květen 2023 

umožněno odkoupení metrového dřeva po nahodilé těžbě z obecního lesa. Firma bude 

vybrána výběrovým řízením. 

 

Výzva: Žádáme občany, aby zelený odpad od svých nemovitostí odváželi na místo určené – 

separační dvůr za hřbitovem. Nevyužívejte k likvidaci tohoto odpadu příkopy, křoviny nebo 

zahradu za bývalým obecním úřadem. Děkujeme za pochopení. 

  

Nabídka krátkodobé brigády  

Obecní úřad Křečkov hledá muže, který by zajišťoval dohled a kontrolu nad samotěžbou 

dřeva z obecního lesa. Brigáda je na období listopad 2022 – leden 2023. Zájemci se hlaste na 

Obecním úřadě Křečkov do 15.11.2022.  

 

 

Ustanovující zasedaní dne 18.10.2022 

 Starostka obce: Markéta Jeníková 

 Místostarostka obce: Mgr. Veronika Raulová 

 Předsedkyně kontrolního výboru: Mgr. Gabriela Beková 

 Předseda finančního výboru: Ing. Jaroslav Málek  

Všechny funkce jsou vykonávány neuvolněně. 

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


