
    Z P R A V O D A J 
         Obecního úřadu Křečkov        leden 2014 

________________________________________________________ 
Určeno pouze pro vnitřní potřebu obce 

 

 

Informace o poplatcích:  

 

 Od 1.1.2014 jsou na Obecním úřadu Křečkov vybírány poplatky za svoz komunálního 

odpadu a poplatky za psa. Známky na popelnicích z roku 2013 jsou platné do 28.2.2014.  

 
 

 

 Apelujeme na všechny obyvatele obce Křečkov, aby třídili v domácnosti odpad, 

využívali kontejnerů pro tříděný odpad a tím minimalizovali množství netříděného 

komunálního odpadu.  

 

!!!!SVOZOVÝ DEN KOMUNÁLNÍHO ODPADU SE OD 1.2.2014 PŘESUNUJE 

Z ÚTERÝ NA STŘEDU!!!! 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

vyzýváme všechny vlastníky nemovitostí, kteří se stále ještě nepřipojili na veřejnou 

kanalizaci, aby tak učinili nejpozději do května 2014. Lhůta, či možnost připojení byla 

pro všechny občany obce Křečkov již dostatečná. V případě nepřipojení stavebního 

pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, bude po 

majiteli požadováno dokladování likvidace odpadních vod. Citace zákona:  

   ,,Obecní úřad, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle ustanovení § 

25 písm.a) zákona č. 274/2001Sb., vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 

předpisů, může v přenesené působnosti, podle ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 

Sb., rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých 

vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci 

v případech, kdy je to technicky možné.,, 

 

Technicky možné je to v naší obci již od prosince roku 2008. 

                                

        Zastupitelstvo obce Křečkov 

 



Informace ZŠ Křečkov: 

 

Zaměstnanci a žáci ZŠ Křečkov děkují všem, kteří přispěli na vybavení (hračky) do školní 

družiny v rámci rozsvícení vánočního stromu v Křečkově. Zároveň děkujeme Obecnímu 

úřadu za veškeré akce, kterými přispívá k zlepšení stavu budovy a prostředí pro žáky i 

zaměstnance školy (výměna oken a vymalování).  

Na II. Pololetí školního roku 2013/2014 jsme žákům nachystali opět bohatý program /např. 

shlédneme několik divadelních představení, navštíví nás divadlo ve škole, pojedeme do 

Planetária – Praha, v Příbrami navštívíme Čechovu stodolu. Budeme tvořit dárečky pro 

maminky, zúčastníme se plaveckého výcviku a ukončíme školní rok na Škole v přírodě 

v Borovici/.  

Veškeré podrobné informace o aktuálním dění ve škole můžete sledovat na webových 

stránkách školy.  www.zsamskreckov.webnode.cz 

 

Dne 15. Ledna 2014 přišli k zápisu 4 žáci z MŠ Křečkov. Z toho přijati 3 žáci. 1 dítě má na 

žádost odklad.  

 

Informace MŠ Křečkov: 

 

   MŠ  KŘEČÍCI 

  Koncem podzimu jsme měli naplánovaný výlet s kamarády ZŠ do Ml. Boleslavi, kde 

navštívili kino 3D a shlédli příběh  ,,Šmoulové 2“. Protože si stále připomínáme správné 

stravovací návyky, těšili jsme se na lektorku ze ,,Zdravé 5“. Předvedli, co všechno víme a 

známe. Poznávali podle chuti ovoce a zeleninu, zahráli si hry o potravinách.  

  Obecní úřad nám s novým školním rokem oznámil, že bude probíhat kompletní výměna 

oken v naší budově. Školu jsme uzavřeli a těšili se. 

  Když jsme se sešli, hned ve volných chvílích se pustili se školáky do nacvičování básní, 

písní a koled na obecní akci ,,Rozsvícení vánočního stromu“. Byl to hezký příjemný podvečer 

a měli jsme pocit, že se pásmo líbilo. 

  Začal adventní čas, který jsme si opět užívali. Plnili adventní úkoly, tvořili s rodiči vánoční 

výzdobu. Připravovali  vystoupení pro rodiče, prarodiče a příbuzné. Účast byla úžasná a 

potěšila nás. 

  Poslední týden adventu jsme zhlédli v divadle Na Kovárně oblíbeného ,,Krejčíka Honzu “. 

Všem ve škole jsme přáli veselé vánoce, zašli popřát na OÚ a do obchodu. 

  Po vánočních prázdninách jsme si vyprávěli, jak každý svátky prožíval a hlavně jaké dárky 

byly pod stromečkem. 

  Začal nový rok a hned jsme s předškoláky, kteří se chystali k zápisu do základní školy, 

začali intenzivně opakovat znalosti a dovednosti. 

  Tento týden zase přijel pán se dřevem a náčiním a tak jsme vrtali, stloukali, opracovávali 

dřevěné výrobky. Tato práce nás velmi baví. 

  Jedeme také do divadla v Poděbradech na představení ,,Staré pověsti české “. 

  Ještě jednou děkujeme OÚ za vylepšování prostředí v naší budově, rodičům za spolupráci a 

sponzorské dary, občanům obce za zájem.              uč. Jírová J. a  Němcová D. 

 
 

Informace Sboru dobrovolných hasičů Křečkov: 

V pátek 14. února 2014 od 20.00 hodin se koná v hospodě U Sluků tradiční Hasičský ples. 

V sobotu 15. února 2014 od 14.00 hodin se můžete pobavit s dětmi na Maškarním plese 

pořádaný také v hostinci U Sluků. Jste všichni srdečně zváni. 

http://www.zsamskreckov.webnode.cz/


Informace Obecní knihovny v Křečkově: 

***   Z HISTORIE  OBECNÍ  KNIHOVNY KŘEČKOV *** 

 

DNE 16.PROSINCE 1904 vyslovili někteří občané Křečkova na veřejném obecním zasedání 

přání, aby byl v Křečkově založen nějaký vzdělávací spolek s knihovnou.Výborem obce bylo 

rozhodnuto, že se tohoto úkolu ujmou pánové Otakar Hůla, podučitel a pan Václav Souček. 

Měli obejít místní občany a požádat je, zda by darovali do nově vznikající knihovny nějaké 

knihy a zároveň se přihlásili za členy do nově vznikajícího spolku. Darovaných knih bylo 360 

kusů a za členy se přihlásilo 30 občanů. Obec Křečkov darovala spolku 100 korun. Pan učitel 

Josef Bělohubý byl pověřen vypracovat stanovy nově vznikajícího spolku a postoupit je ke 

schválení c.k.místodržitelství. Návrh stanov byl vrácen k přepracování a doplnění. Po  splnění 

všech daných podmínek, schválené stanovy byly křečkovským  doručeny až 25. května 1906. 

Dne 27. května 1906 po volbě výboru spolku začal spolek svou činnost. 

Spolek měl své jméno : ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA PRO KŘEČKOV  a OKOLÍ se sídlem 

v Křečkově. 

Tento spolek měl svůj řádně zvolený výbor, předsedu, jednatele a přehlížitele účtů. 

ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA kromě půjčování knih pořádala ochotnická divadelní představení, 

plesy a osvětové přednášky. 

První divadelní hrou byla hra  DIVOTVORNÝ HRNEC - k její realizaci bylo potřeba svolení 

c.k.hejtmanství, které nakázalo organizátorům zajistit policejní a hasičský dozor. Též bylo 

nutné, aby místnost byla prohlédnuta stavební komisí a byl vydán souhlas s používáním 

k tomuto účelu. 

K činnosti spolku a na ochotnická divadelní představení povolil c.k.hejtman po žádosti obce 

používat místnosti bývalé staré školy. 

Výtěžek představení, která byla realizována, byl věnován na nákup knih do obecní knihovny  

a na zakoupení spolkového razítka. 

Zpracováno podle „KNIHY PROTOKOLNÍ č.I ČTENÁŘSKÉ OBCE KŘEČKOV „ 
                                                                                                                       Helena Vondráková , 

                                                                                                                                    Obec. knihovna Křečkov 

 

Obecní knihovna  již tradičně  uděluje titul  „ČTENÁŘ  ROKU“ .                                           

TITUL ČTENÁŘ  ROKU 2013 získává  pan  ZDENĚK    Š I M Á Č E K !!! 

Pan  ŠIMÁČEK  patří mezi nejaktivnější čtenáře naší knihovny, má rád především knihy 

z historie – jeho znalosti z této oblasti jsou obdivuhodné. A také detektivky patří mezi jeho 

oblíbenou četbu.          B L A H O P Ř E J E M E . 

 

PŘIPOMÍNÁME – obdrželi jsme nové knihy z výměnného fondu Středočeského  

                                 Kraje 

- kdo má rád knihy z oblasti „HARLEKÝNEK“ může si vybrat                                                                                                     

                                 z nových titulů 

- nabízíme tituly z oblasti povinné četby pro školáky a studenty 

-  půjčujeme společenské hry od f.ALBI  

 

V dubnu se uskuteční další NOC S ANDERSENEM , svou účast přislíbil spisovatel 

p.KUKAL, tematicky bude zaměřena na úkoly komisaře VRŤAPKY – podle knihy 

KOMISAŘ VRŤAPKA A  TAJEMSTVÍ MAHARÁDŽOVA VEJCE. Děti se mohou opět 

těšit na zajímavou akci. 

Knihovna otevřena každé pondělí  od 16.00  do 18.00 hod. 
Těším se na Vaši návštěvu.       H.Vondráková 



VÍTE,ŽE       

 Počet obyvatel Křečkova k 31.12.2013  byl 353 

 Počet mužů 180 

 Počet žen 173 

 Průměrný věk  obyvatel 38 let 

 V roce 2013 zemřeli  3  obyvatelé Křečkova 

 Nový křečkovský občánek se jmenuje  Jakoubek SÍBRT 

 Nejčastější mužské křestní jméno v Křečkově je  VÁCLAV, JIŘÍ, JOSEF 

 Nejčastější jméno u žen JANA, JAROSLAVA, MARIE 

 

 

 

 

Kontakt :                                     
Obecní úřad Křečkov 

Křečkov 58 

Poděbrady 290 01 

telefon / fax: +420 325 630 014 

e-mail : podatelna@kreckov.cz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náměty do obecního zpravodaje můžete předat osobně paní Veronice Raulové nebo na e-mail verca.raulova@centrum.cz 

Úřední hodiny na OÚ Křečkov : 
             

Po           17.00 - 19.00 hod 

St          10.00 – 12.00 hod 

mailto:podatelna@kreckov.cz

