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 v Libici nad Cidlinou hru „Kluk z plakátu“. Dětem se pohádky líbily a hned své prožitky 
nakreslily.   V naší mateřské škole prožíváme každý týden na jiné téma, podle ročního období a 
příležitostí. Téma „Dýnáček“jsme si také dostatečně užili. Někteří rodiče nám opět přinesli 
krásné dýně a tak jsme se pustili do práce. Vydlabávali, tvořili různé postavičky, obličeje a 
vyzdobili si prostory. Děti si hrály na duchy s patřičnou maskou a prožívaly den odvahy. 
  Tradičně nás navštívil šikovný pán s „D řevíčkovou dílničkou“, kde se děti učí pracovat 
se dřevem a velmi rády tvoří hezké předměty. Podle zájmu dětí jsme malovali do výtvarné 
soutěže „Píseň,co mě učil listopad“.  
 Na závěr roku se s dětmi začínáme těšit a připravovat na příjemné prožívání adventního 
období. Všeho, co k tomu patří.                                                                                    Jírová Jana 

Mateřská škola Křečíci 
 Začátek školního roku 
jsme začali v jiném prostředí. 
Ještě jednou děkujeme všem 
rodičům, kteří se zapojili a 
pomohli při stěhování a tvorbě 
prostředí v budově ZŠ.  
 V měsíci září jsme si 
s dětmi opět vzpomněli na 
svatého Václava a patřičně jsme 
„Svatováclavské slavnosti“ 
prožívali - například kreslením, 
zpěvem a soutěžením v duchu 
dávné doby. Shlédli jsme 
divadelní představení „Ruce,co 
všechno dovedou“ a dále také  

Základní škola Křečci 
 Máme za sebou část 
prvního pololetí školního 
roku 2011/2012. V říjnu nás 
navštívilo Petrpaslíkovo 
divadlo a v listopadu žáci 
školy spolu s MŠ ukázali 
svoji zručnost v rámci 
„D řevíčkové dílničky“, kde 
si vyzkoušeli pracovat 
s drobným nářadím. Na 
přání žáků byla 11.11.2011 
realizována „Halloweenská 
noc“ ve školní družině, kde 



 
 
 
                                                                      
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se spalo z pátku na sobotu. Halloweenská noc měla bohatý program se soutěžemi už od 
odpoledne. Pořádal se turnaj v šipkách, malování vodovými barvami na prostěradlo, večerní 
stezka s halloweenským kvízem, diskotéka se soutěžemi. Žáci si za splnění úkolů odnesli 
domů drobnosti a mlsy. Za pomoc při této akci děkujeme bývalým žákům naší školy 
(Markovi a Míše Šimáčkovým a Danušce Jeníkové) a všem, kteří přispěli ke zdárnému 
průběhu akce. 
 V listopadu jsme také navštívili v Praze 3D kino – Šmoulové.  V prosinci nás čeká 
vánoční besídka, a to 19.12.2011 v 17:00 hod v prostorách školy.  
                Srdečně zveme příznivce naší školy. 
 V říjnu letošního roku se základní škola a mateřská škola zapojila do školního 
recyklačního programu „RECYKLOHRANÍ“  pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy.  V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a 
umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobné elektrozařízení do speciálních nádob 
umístěných v prostorách školy. Recyklohraní organizují společnosti, které zajišťují zpětný 
odběr a efektivní recyklaci v ČR.  
 Co je recyklohraní? Dlouhodobý školní projekt, který spojuje vzdělávací program a 
soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů, rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí 
formou her, pedagogům nabízí zdarma výukové sady (příručky, prac. listy, pomůcky). Dále 
vytváří nová místa zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů včetně zajištění 
bezplatně nádoby na sběr baterií a drobného elektrozařízení. Za každý sebraný kilogram získá 
škola body a po nasbírání dostatečného počtu bodů si škola i školka vybere dárek. V tomto 
měsíci se ZŠ a MŠ zúčastní první soutěže tohoto projektu „Malování sběrného dvora“ a 
„Pohádková knížka třídilka“.  
  
 Žádáme občany o přispění použitých baterií, drobného elektrozařízení do speciálních 
nádob, pomůžete dětem ve škole a sobě uklidíte.                   Děkují ZŠ Křečci a MŠ Křečíci 
 
 Speciální nádoba na drobné elektrozařízení a použité baterie bude řádně označena 
v prostorách školy až v měsíci prosinci, proto donášku nechte až na tento a další měsíce. 
Děkujeme.                 Gabriela Beková, učitelka a vychovatelka 
 

Obecní knihovna KřečkovObecní knihovna KřečkovObecní knihovna KřečkovObecní knihovna Křečkov    
• Půjčování knih – pondělí od 16:00 do 18:00 hod.  
• Upozornění – obdrželi jsme nové knihy z VÝPŮJČNÍHO FONDU 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE – jedná se o beletrii pro děti i pro dospělé, naučnou 
literaturu, literaturu faktu apod. Knihy máme zapůjčeny na 6 měsíců, aby si je mohlo 
přečíst co nejvíce čtenářů. 

• AKCE KNIHOVNY – den 26. listopad je vyhlášen DNEM DĚTSKÉ KNIHY. 
V rámci této akce plánujeme pro děti návštěvu obecní knihovny s prohlídkou dětských 
knih, zapůjčení vybraných knih do MŠ a ŠD. V ZŠ vědomostní soutěž CO VÍŠ A 
ZNÁŠ! 

• Vyhlašujeme VÝTVARNOU SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ od 3 do 15 let na 
téma: „NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁLOŽKA DO KNIHY“  /formát 10x20 cm/ 

„ POHÁDKOVÉ VÁNOCE“ /formát A4/ 
Výtvarné práce můžete odevzdat do 15.12.2011 v MŠ, ZŠ nebo Obecním úřadě. 
Odměna bude sladká!!!! 

• K 31.12.2011 bude opět vyhlášen nejaktivnější čtenář roku – dětský i dospělý 
• V knihovně i nadále je k dispozici zdarma využití internetu ZDARMA. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU V OBECNÍ KNIHOVNĚ ! 
        Helena Vondráková, knihovník 

Informace Mateřské školy pro rodiče dětí: 
 Přes vánoční prázdniny bude MŠ uzavřena 23.12.2011 a od 27.12 do 30.12. 2011. 
.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDH a MH Křečkov 
  
 Sezóna 2010/2011 byla pro 
nás jednou z nejúspěšnějších za 
poslední roky. Myslím si, že na 
sebe můžeme být právem pyšní. 
Letos jsme se zúčastnili Okresní 
ligy MH v požárním útoku,  
celoroční hry Plamen, Floriánku, 
krajského kola dorostu, Mistrovství 
ČR v dorostu a Celostátního 
festivalu přípravek.  Kromě těchto 
závodů jezdí děti na ukázky a byli 
jsme na letním táboře. 
 

Plamen 
 V kategorii přípravka jsme obsadili celkově čtvrté místo, ale domů jsme si odvezli bronz 
z požárního útoku a štafety CTIF a stříbro ze štafety dvojic. V mladších jsme dosáhli na krásné 
druhé místo a zlato nám uteklo jen o vlásek. Kromě stříbrných medailí a poháru za celkové 
umístění jsme si přivezli zlato ze štafety 4 x 60m, štafety CTIF, stříbro z požárního útoku a 
bronz z útoku CTIF.  
 V kategorii starších to nakonec byla bramborová medaile a nepovedená štafeta 4 x 60m 
nás moc mrzela. Ale i tak jsme byli druzí ve štafetě dvojic a štafetě CTIF a získali jsme bronz 
v útoku CTIF. V dorostu jsme postoupili z prvního místa na krajské kolo a dále pokračovali do 
Ostravy na Mistrovství ČR v dorostu. Co více k tomu říct? Dokázali jsme to a SDH Křečkov 
byl na republice. Ještě jednou velké gratulace pro Janičku a Jardu.  
Okresní liga MH v PÚ 
 V přípravce jsme si letos žádné velké naděje nedělali. Kdo viděl náš první pokus 
v útoku, tak se nemůže divit. Ale i přesto děti překvapily a za 5 kol ligy mají spoustu medailí. 
Nebylo kolo, kde bychom nedosáhli na stupně vítězů a na všetečné otázky dětí jestli JSME 
PLVNÍ jsme mohli odpovídat první tak úplně ne, ale medaile máme. Nakonec s časy 34,61; 
38,43 a 37,02 jsme skončili na krásném třetím místě.  
 V mladších se nám povedla celá sezóna. Už z prvního kola jsme odjížděli se zlatou 
medailí. A to jsme netušili, jak to vše dopadne, další kolo ligy bylo stříbrné a po dvou 
podzimních méně povedených kolách  přišlo na řadu to poslední ve Slovči a my domů vezli 
opět zlato.  O celkové první místo se bojovalo do posledního kola a byli jsme to právě my, kdo 
se smál naposled. S časy 21,28; 20,79  a 18,48 jsme to dokázali a vyhráli okresní ligu. HURÁ 
MÁME ZLATO!  Ve starších jsme začínali ligu s bronzovými medailemi na krku. V druhém 
kole jsme vybojovali medaili bramborovou a  ta nám bohužel zůstala až do konce ligy. Na 
posledním kole jsme se snažili a byla z toho opět medaile, ale i tak s časy 20,44; 18,71 a 16,83 
to bylo celkově čtvrté místo. Ale i čtvrté místo je úspěch v tak velké konkurenci, jaká na okresu 
Nymburk je. Na jaře po prvních útocích Jarda Slezák řekl „ Naši borci mají chuť, ale nemají 
směr ☺“.  Nyní říkáme „Naši borci měli chuť, směr a dovezli spoustu medailí a my všichni jsme 
na ně moc a moc hrdí“.  A plány do příštího roku? Budeme trénovat a ještě všem ukážeme, že 
s námi se musí počítat ☺.  

Petra Slezáková 
 

 ZA SDH KŘEČKOV BYCHOM CHTĚLI POZVAT VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE 
NA ČLENSKOU VÝROČNÍ SCHŮZI , KTERÁ SE KONÁ 10.12.2011 OD 18:00 HOD.  
 
 SDH KŘEČKOV BUDE DNE 17.2.2012 POŘÁDAT TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES A 
18.2.2012 OBLÍBENÝ DĚTSKÝ KARNEVAL.  
 



 
Informace Obecního úřadu: 

� Separační dvůr bude v provozu do konce listopadu v Út a So od 15:00 do 16:00 hod. 
Úterý 29.11.2011 je poslední den, kdy bude separační dvůr otevřen od 15 - 16:00 hod. 

 Od 1. prosince 2012 bude separační dvůr uzavřen do konce března 2012.  
� Výše poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2012 zůstává stejná.                 Tzn. 

450,- Kč za trvale žijícího občana a 500,- Kč za rekreační objekt. 
� Obecní úřad bude mezi vánočními svátky uzavřen až do 2.1.2012. Poslední úřední den je 

středa 21.12.2011 od 10:00 do 12:00 hod. 
 

 
Starostka obce paní Markéta Jeníková a 
zastupitelstvo obce K řečkov si Vás 
dovolují pozvat  v ned ěli 4.12.2011 od 
17:00 hod. na tradi ční „Váno ční setkání se 
zp ěvem koled a hudbou“ ke kapli čce na 

návsi. 
 
Co se nám v končícím roce 2011 povedlo? 

� Přestěhovat MŠ do budovy ZŠ a tím šetřit finanční náklady na provoz budovy 
� I. etapa rekonstrukce fotbalových kabin – rekonstrukce střechy 
� Nový plot za Obecním úřadem 
� Prodej obecní nemovitosti č. 31 

Co nás čeká v dalším roce? 
� Snaha o přístavbu MŠ k objektu ZŠ Křečkov 
� Revitalizace návsi a prostoru kolem hřbitova 
� II. etapa rekonstrukce fotbalových kabin 
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Starostka obce Markéta Jeníková a obecní zastupitelstvo Křečkova 

 
Náměty do zpravodaje přijímá paní Veronika Raulová. Můžete je předat osobně nebo poslat na 
mailovou adresu verca.raulová@centrum.cz 


