
     Z P R A V O D A J 
       Obecního úřadu Křečkov      Prosinec/ 2022 

________________________________________________________ 
Určeno pouze pro vnitřní potřebu obce 

 

Kontakt :                                     
Obecní úřad Křečkov 

Křečkov 68 

Poděbrady 290 01 

telefon / fax: +420 325 630 014 

e-mail : podatelna@kreckov.cz 

 
Obecní úřad Křečkov bude během vánočních svátků uzavřen. Čtvrtek 22.12.2022 – 31.12.2022 

dovolená. 

 
V roce 2023 budou hrazeny poplatky za svoz komunálního odpadu a psy od 16. ledna 2023 do 30. března 

2023. Ceny poplatků pro nadcházející rok 2023 zůstávají stejné. 

Osoba trvale hlášená 700,- Kč 

Rekreační objekt 700,- Kč 

Poplatek za 1 psa 100,- Kč (Důchodce samostatně žijící se psem 60,-Kč) 

Každý pes navíc 150,- Kč (bez rozdílu). Poplatek za psa je placen za psa staršího 3 měsíců. 

 

 

 
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH  SVÁTKŮ 

KLIDNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 

přeje   H.Vondráková obecní knihovna Křečkov 

 
 

 
 

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. 

 

mailto:podatelna@kreckov.cz


 

 
ZŠ a MŠ Křečkov 

 Děkujeme všem přátelům školy za poskytnuté dary a finanční příspěvky, které jsou 

využity na kreativní činnosti dětí MŠ a žáků ZŠ. 

Přejeme všem v novém roce 2023 hodně úspěchů, štěstí a především zdraví. 

  

Děti MŠ, žáci ZŠ a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Křečkov 

 
 
 
 
 
Vážení občané, 
přinášíme Vám několik informací. 
 

 Výsadba stromů – V listopadu bylo vysazeno 31 okrasných stromů okolo 
centrální silnice v obci. Děkujeme dobrovolníkům. 
Zbývající stromy – duby k fotbalovému hřišti budou vysazeny v závislosti na 
počasí, nejpozději do konce ledna 2023. 

 Parkování na zeleném prostranství obce – opět apelujeme na občany, abyste svá 
auta parkovali na vlastních pozemcích a neničili zeleň obce. Neradi bychom 
přistoupili k nutnosti vybírat poplatky za využívání veřejného prostranství. 

 Děkujeme Vám všem za hojnou účast na akcích pořádaných v měsíci listopadu. 
 Silvestr a střílení zábavné pyrotechniky – žádáme občany, aby střílení zábavné 

pyrotechniky omezili jen na den slavení příchodu nového roku. Berme ohled 
jeden na druhého a zároveň na zvířata. 

 
Fotogalerie z akcí obce: 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


