
     Z P R A V O D A J 
       Obecního úřadu Křečkov          Červen/2021 

Určeno pouze pro vnitřní potřebu obce 

Kontakt :                                     

Obecní úřad Křečkov 

Křečkov 68 

290 01 Křečkov 

telefon : +420 325 630 014 

e-mail : obec@kreckov.cz, podatelna@kreckov.cz 

 

Informace obecního úřadu 

 Po dobu letních prázdnin bude pracovní doba mimo vybírání řádné dovolené na 
obecním úřadě upravena takto : 

Pondělí  8:00 – 14:00 ÚŘEDNÍ HODINY : PONDĚLÍ: 16:00-18:00  
Úterý      8:00 – 14:00 
Středa    8.00 – 14:00 
Čtvrtek   8:00 – 14:00 
Pátek  - ZAVŘENO 
 

 21. června 2021 jsme slavnostně přivítali nové občánky Křečkova za rok 2019. V obci 
nám přibyli čtyři chlapci a dvě děvčata. 

 

 K datu 1.1.2021 je evidováno v obci Křečkov počet trvale žijících osob 430, z toho 216 
mužů a 214 žen. Průměrný věk 40,8, u mužů 39,2 a u žen 42,3. 

 Pro děti narozené v roce 2020 uspořádáme, pokud to situace dovolí, vítání občánků 
v průběhu podzimu tohoto roku. 

Úřední hodiny na OÚ Křečkov : 

             Po - 16.00 - 18.00 hod (Markéta Jeníková - starostka) 

St - 16.00 – 18.00 hod (Mgr. V. Raulová - místostarostka) 

 

 

 

 

 

St - 16.00 – 18.00 hod (Mgr. V. Raulová - místostarostka) 

 

St - 16.00 – 18.00 hod (Mgr. V. Raulová - místostarostka) 
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 Z POHÁDKY DO POHÁDKY: 4. června 2021 byla pro děti připravena pohádková stezka 
s Večerníčkem k  Mezinárodnímu dni dětí. Stezka byla doplněna 9 stanovišti 
s pohádkovými bytostmi. Sešlo se 60 dětí, což nás velmi potěšilo. 

 Provozní doba Separační dvůr u hřbitova:  
Úterý 15:00 – 17:00 
Sobota 15:00 – 17:00 

 Den Země v roce 2021 – jelikož každý víme, že v tomto roce společným akcím nebylo 
přáno, přesto se v naší obci našli tací, kteří bez jakékoliv organizace a nařízení podali 
pomocnou ruku. Děkujeme za dobrovolný sběr odpadků v katastru obce Křečkov. 
 

 Covid 19 – v obci bylo za celou dobu pandemie evidováno 62 nakažených, z toho 3 
osoby byly hospitalizovány, všichni se uzdravili. Aktuální informace a nová nařízení 
naleznete na www.vlada.cz, www.koronavirus.mzcr.cz  

 Po letních prázdninách pro občany připravujeme moderní způsob informování o 
obecních aktivitách, činnostech a novinkách. Využijeme automatického předávání 
informací do Vašich emailových schránek z webových stránek obce. O všem Vás ještě 
budeme informovat. 

 Sekání trávy veřejných ploch z největší části zařizuje obec. Žádáme občany, aby svá 
vozidla neparkovali! na zelených plochách a udržovali veřejný prostor před vlastní 
nemovitostí v pořádku. Vyjeté koleje, stavební materiály, kameny v trávě apod., 
značně znemožňují a prodražují údržbu veřejných ploch.  
Děkujeme za pochopení. 

  Plány rozvoje obce 
o Na jaře tohoto roku zastupitelstvo obce podalo žádost o dotaci z programu 

Ministerstva financí ČR -298D2280 -Podpora obnovy a rozvoje materiálně 
technické základny regionálního školství v působnosti obcí, na výstavbu 
tělocvičny pro ZŠ v obci Křečkov. Výstavba tělocvičny je plánována v místě 
asfaltového nohejbalového hřiště u fotbalového hřiště. 

o Na konci roku 2020 podalo zastupitelstvo obce žádost o dotaci z MMR v rámci 
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A - 
Podpora obnovy místních komunikací, pro projekt „Obnova místní 
komunikace v obci Křečkov –ulice Květinová“. Tato žádost byla bohužel 
neúspěšná z důvodů vysokého zájmu uchazečů. V případě avizovaného 
otevření II. kola podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova v rámci 
MMR, bude žádost podána znovu. 

o Další připravované akce, čekající na vhodný dotační titul jsou:  
-Revitalizace tůně u hřbitova 
-Revitalizace koupaliště-požární nádrž 
-Rekonstrukce kapličky na návsi. 
 
 
 
 

http://www.vlada.cz/
http://www.koronavirus.mzcr.cz/


INFORMACE OBECNÍ KNIHOVNY  

 Obecní knihovna se nachází v nových prostorách obecního úřadu 

 PROVOZ  OBECNÍ KNIHOVNY PODOBU LETNÍCH PRÁZDNIN :  

od 5.7.do 30.7.2021 knihovna pro veřejnost uzavřena 

               Od 2.8.do 30.8.2021  provoz od 16:00 do 18:00 každé pondělí 

 Od 6.9.2021 půjčování knih každé pondělí od 15:00 do 18:00 HOD. 

  Těšíme se na nové čtenáře  

                   

         
Letní kino v Křečkově  

Srdečně Vás zveme na letní promítání rodinného filmu na hřišti v Křečkově. 

V pátek 6. srpna 2021 od 21:00 hod. Hrajeme: film z roku 2019 - Dolittle. Dobrodružný, 

rodinný a komediální film o lékaři, který může mluvit se zvířaty a vydává se na 

dobrodružství, aby našel legendární ostrov s mladým učedníkem a posádkou podivných 

mazlíčků.  

S sebou si vezměte deky nebo podsedáky, dle vlastního uvážení. 

 Občerstvení zajišťuje: Hospůdka na hřišti. 

 

 

Pozvánka na VII.ročník Koštu ovocných pálenek a vín v Křečkově 

 Tradiční ochutnávky pálenek a vín 

 - posezení u dobré cimbálové muziky 

Pátek 27.srpna 2021  od 19:00 hod. v Hospůdce na hřišti. 



 

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví významná životní jubilea.  

V měsíci červen oslavila paní Borecká Olga krásných 91 let a paní Anna Řeháková 90 let. 

Obec Křečkov přeje do dalších let hodně zdraví, pohody a spokojenosti. 

 

 

***  ZŠ a MŠ KŘEČÍCI *** 

ZŠ  
Máme za sebou náročný školní rok, poznamenaný pandemií COVID. 
Střídavě jsme vyučovali prezenčně a distančně. Všichni jsme ale celou situaci zvládli na jedničku. 
Učitelé, žáci i rodiče. Distanční výuka probíhala pravidelně každý den a díky tomu a díky svědomité 
práci všech žáků, jsme zvládli probrat bez problémů předepsané učivo ve všech ročnících a ve všech 
předmětech.  
Po návratu do školy jsme úspěšně zvládli pokračovat a dokončit většinu aktivit v rámci čerpání dotací 
EU z projektu Šablony II, díky kterým proběhla řada zajímavých projektových dnů ve škole i mimo 
školu, bez finanční účasti rodičů. Pedagogičtí zaměstnanci se zúčastnili řady školení a rovněž jsme 
nakoupili potřebné učební pomůcky.  
Projekt Šablony II letos končí, ale pro ZŠ jsme již požádali o další dotaci v projektu Šablony III 
Bez přítomnosti žáků probíhal i zápis do 1. ročníku ZŠ a byli přijati 4 žáci, pátou třídu ukončí 3 žáci.  
MŠ 
Ani Mateřská škola nemohla fungovat bez omezení. Byla jednou uzavřena z důvodu karantény.  
MŠ byla rovněž zapojena do projektu Šablony II a získané finanční prostředky využila na projektové 
dny mimo školu, nákup pomůcek a vzdělávání pedagogů. 
Docházku do MŠ ukončilo 9 dětí a nově bylo přijato 9 dětí, kapacita je tedy plně naplněna. Byla 
odmítnuta 1 žádost o přijetí. Ze všech dětí bude 13 předškoláků. 
Děkujeme za podporu a přízeň a těšíme se na další spolupráci s rodiči a místními organizacemi. 
Velký dík patří především zřizovateli, Obci Křečkov, který vybudoval před budovou školy dětské hřiště 
s prolézačkami pro děti a žáky naší školy. 
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Křečkov 

 

 

Všem školákům, rodičům a prarodičům přejeme příjemné prázdniny, léto a dovolené. 



 

 

ZÁKLADNÍ KROKY V KRIZOVÉ SITUACI: 

Krizové situace přichází nečekaně. Ukázala to i koronavirová pandemie, které jsme byli 

svědky v roce 2020 - 21. Málokdo si vůbec dokázal představit, že se něco takového může stát. 

A stalo se. 

Máme tedy povinnost vám předat návod, jak se na takové a podobné situace připravit, co vše 

musíte mít doma, abyste se vyhnuli panice a chaosu a přežili ve zdraví první chvíle. 

Základem je dobrá informovanost, věříme, že vám tyto základní kroky mohou pomoci: 

 Zásady – ukryjte se, nejlépe doma, než zjistíte více informací. Zachovejte klid, 

komunikujte s ostatními, dodržujte hygienické zásady a myslete dopředu, udělejte si 

zásobu pitné vody a trvanlivých potravin 

 Důležitá telefonní čísla – 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání 

155 Zdravotnická záchranná služba 

150 Hasičský záchranný sbor ČR 

158 Policie ČR 

156 Obecní (městská) policie 

 o jakou situaci se může jednat – přírodní pohroma, jaderná havárie, únik 

chemických látek, rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie, nakažlivé nemoci, 

hackerské útoky, teroristické útoky, válka 

 co když zazní siréna – každou první středu v měsíci v pravé poledne se jedná o 

ZKOUŠKU. 

Siréna je varování v případě, že nastala událost ohrožující obyvatele na životech, proto 

vyhledejte úkryt, zavřete okna, dveře, najděte vyvýšené místo v terénu (povodně), co 

nejdříve získejte informace, dostaňte se na volné prostranství (oheň, zemětřesení, 

sesuv půdy) 

 Lékárnička pro domácnost –  

 léky na teplotu a bolest 

 léky na zažívací potíže (průjem, zvracení) 

 živočišné uhlí 

 léky proti alergiím 



 oční kapky s dezinfekčním účinkem 

 nosní kapky 

 sirup proti kašli 

 teploměr 

 dezinfekce 

 náplast 

 sterilní krytí 

 obvaz 

 hojivý gel 

 co byste měli mít doma pro krizové situace –  

 lékárničku pro první pomoc 

 důležité osobní léky 

 tablety nebo kapky k dezinfekci vody 

 respirátory a roušky 

 chirurgické rukavice 

 dezinfekce na ruce, nástroje a plochy 

 zapalovač 

 pláštěnka nebo celta 

 ochranné oblečení 

 nůž 

 kompas nebo buzola 

 jehly a nitě 

 baterie 

 rádio 

 kapesní svítilna 

 pinzety 

 plynový vařič 

 svíčky 

 zásoby trvanlivých potravin a hygienických potřeb na několik dní 



 pitná voda 

 vývar, pepř, sůl 

 suché klobásy 

 sušené ovce a luštěniny 

 jídla v konzervě 

 instantní polévky 

 ovocné a zeleninové šťávy 

 tvrdý sýr 

 káva, kakao, čaj 

 trvanlivé nebo kondenzované mléko 

 vlastní zavařeniny 

 olej nebo tuky 

 rýže a těstoviny 

 čokoláda 

 cukr 

 suchary  

 speciální jídlo pro kojence 

 mýdlo 

 toaletní papír 

 hygienické produkty 

 sestavte si svůj rodinný krizový plán – jména a kontakty na všechny vaše členy 

rodiny. U dětí adresa školky a nebo školy. Jména domácích mazlíčků, místo setkání 

poblíž domu pro případ nutnosti úniku z odmova. Místo setkání mimo město. Kontakt 

na třetí osobu, která může zajistit spojení mezi členy rodiny. Popis únikové cesty 

z domu. Důležité kontakty na podpůrné složky v okolí (starosta, červený kříž apod.). 

Popis míst, kde máte uloženou výbavu pro krizové situace. 

 Kdy je nutná evakuace = opuštění domova – vezměte si důležité dokumenty, 

seznam rodinných příslušníků, evakuační zavazadlo, cennosti a smlouvy, mazlíčky a 

zabezpečte domácnost. 



Všichni si přejeme, abychom se do žádné z popsaných situací 

nedostali. V každém případě štěstí přeje připraveným. 

 

******************************************************** 

OČIMA DĚTÍ: Akce: 4.6.2021  

Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

 
 

 

KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY VŠEM ! 

 


