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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 

 
Sledujte aktuality zveřejňované na webových stránkách obce Křečkov www.kreckov.cz. Informujeme 

Vás o dění v naší obci, o kulturních možnostech v okolí, změnách jízdních řádů a platné legislativě 

týkající se občanů.  

Novinky, aktuality Vám mohou chodit do Vaší emailové schránky, pokud se přihlásíte na webových 

stránkách obce a zadáte svou emailovou adresu – ODBĚR NOVINEK. 

 
 

Informace zastupitelstva obce Křečkov 

Projekty započaté v průběhu roku 2022: 

 

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s. 

Vybavení pro kulturní a spolkové činnosti - Křečkov 

V květnu roku 2022 podala obec Křečkov v rámci 5. výzvy MAS Mezilesí, z.s., Programu 

rozvoje venkova, žádost o dotaci s názvem projektu: Vybavení pro kulturní a spolkové 

činnosti - Křečkov. Tato žádost se týkala pořízení 20 ks sedacích setů a byla realizována 

v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezilesí, z.s. 

Obec Křečkov provedla v souladu s pravidly programu cenový marketing pro výběr 

dodavatele sedacích setů, přičemž předložené cenové nabídky byly vyhodnoceny  dne 

23.08.2022. Vybraní dodavatelé byli osloveni prostřednictvím e-mailu. Kritériem výběru byla 

nejnižší nabídková cena při splnění parametrů v minimální stanovené hodnotě: 1 ks sedacího 

setu (sestava = 1 stůl + 2 ks lavic o délce 150 - 200 cm, masiv). Vítězná nabídka byla určena 

na základě nejnižší nabídkové ceny. Vítězem se stal dodavatel, jehož nabídka splňovala 

minimální požadované parametry. Nabídková cena byla 330 000 Kč, z toho dotace činí 80%. 

Při pořádání kulturně-společenských akcí byla obec Křečkov v minulosti nucena vynaložit 

zvláštní náklady na zajištění potřebného vybavení pro veřejnost. Pořízením zmíněných 

sedacích setů tak do budoucna přispěje ke snížení nákladů obecního rozpočtu.  

 

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
http://www.kreckov.cz/
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Informace k projektu „Výsadba stromů v obci Křečkov“ 

 
 

V průběhu podzimních a zimních měsíců minulého roku proběhla v naší obci výsadba nových 

stromů. Tento projekt se uskutečnil v rámci podpory získané z programu Ministerstva 

životního prostředí, výzvy č. NPŽP 4/2021 - NPZP-5.4.A, s názvem projektu „Výsadba 

stromů v obci Křečkov“, vedeného pod registračním číslem 1210400508. Náklady na výsadbu 

včetně zpracování žádosti a odborného posudku činily celkem 262 054 Kč, přičemž příspěvek 

dotace SFŽP z této částky byl 227 666 Kč. 

Projekt byl zahájen 12. listopadu 2022 výsadbou 14 ks sakur (Prunus serrulata 'Kanzan') a 17 

ks okrasných jabloní (Malus 'Red Sentinel'). Sakury nahradily stávající přestárlé a proschlé 

túje, vysázené podél vodní nádrže. Okrasné jabloně doplnily prázdný prostor zelené plochy 

podél páteřní komunikace směrem k centru obce. Vzhledem k nepřízni počasí byla posunuta 

dodávka 11 ks dubů (Quercus robur 'Fastigiata') stromů okrasných habitem a listem, určených 

pro nově navrženou alej u fotbalového hřiště. K výsadbě těchto stromů došlo teprve ke konci 

roku, přesněji 17. prosince 2022. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zúčastněným dobrovolníkům z řad Vás, 

spoluobčanů, kteří se podíleli na vyměřování, přípravě terénu i samotné výsadbě. Jsem vděčná 

a velice si vážím toho, že se v naší obci najde tolik obětavých lidí, kteří i přes nepříznivé 

počasí neváhají vynaložit vlastní úsilí a čas pro společné dílo.  

Výsadba nových stromů přinese v budoucnu nejen příjemný vizuální efekt, ale přispěje 

rovněž k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, vyrovnání teplotních extrémů, zlepšení 

kvality ovzduší a podpoří podmínky pro existenci volně žijících živočichů. Doufám, že nám i 

příštím generacím budou nově vysazené stromy přinášet jen radost.              Markéta Jeníková 

 
 

Projekty plánované pro rok 2023: 

 
1) Projekt: „Odbahnění a obnova břehového opevnění - tůň na pozemku 259/3 v k. ú. 

Křečkov“ 

Poskytovatel dotace: OPŽP 2021 -2027 

Číslo výzvy:   1. výzva Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

 

2) Projekt: ,, Adaptace vytápění - Budova ZŠ –TČ a FVE“ 

Poskytovatel dotace: OPŽP 2021 -2027 

Číslo výzvy:    v MS 2021+: 011 

Název výzvy v MS 2021+: MŽP_11. výzva, SC 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2, průběžná 

 
3) Ke konci února 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj informovalo obec o 

znovuzařazení projektu ,, Dětské hřiště v obci Křečkov“  do financování.  

Tímto lze dokončit plánovaný projekt, který byl započat v minulém roce instalací 

herních prvků u fotbalového hřiště, tedy obnova herních prvků na návsi.                             

Poskytovatel dotace: MMR 

Číslo výzvy: 117D8210H, Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku. 
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4) Na začátku února 2023 byla zahájena stavba - projekt: „Zastřešení terasy u objektu 

fotbalových kabin“. Ukončení stavby dle smlouvy o dílo - konec května 2023. 

 

5) Nadále očekáváme vyhlášení vhodných dotačních titulů pro rozpracované a zahájené 

projekty, jako je projekt: „Obnova místní komunikace v obci Křečkov - ulice 

Květinová“ a projekt "Tělocvična pro ZŠ“. 

 

 

 

Na co se můžete těšit v jarních měsících v naší obci? 

 Den Země – ukliďme si prostranství obce a blízké okolí. Žádáme dobrovolníky, aby 

přidali ruku k dílu a zúčastnili se úklidu v sobotu 25. března 2023 v 9:00 hod. u 

Obecního úřadu Křečkov 

 Dětský den zajištěn Umělecko-produkční agenturou ABEL Milana Mudrocha 

v sobotu 3. června 2023 od 13:30 do 15:30 hod. 

 Tradiční pálení čarodějnic 30. dubna 2023 v neděli 

 Soutěž SDH Křečkov O pohár svatého Floriána dne 10. června 2023 v sobotu 

 

 

Informace pro občany Křečkova: 

1) Separační dvůr u hřbitova určen jen pro odvoz zeleného odpadu ze zahrad bude opět 

otevřen od 18. března 2023 – Každou sobotu a úterý 15:00 – 17:00 hod. 

2) K odvozu klestí, drobných větví je možné využít prostor k pálení čarodějnic. Prosíme 

vzhledem k bezpečnosti a předcházení možného požáru, odvážejte na toto místo až po 

18. březnu 2023. V žádném případě na toto místo neodvážejte skříně, pohovky, 

pneumatiky, linolea a jiný nevhodný odpad.  

3) Koncem března 2023 bude SDH Křečkov pořádat sběr železného šrotu. O přesném 

termínu Vás budeme informovat veřejným rozhlasem. 

 

 

Základní a mateřská škola Křečkov 
Na začátku prosince 2022 proběhla ve škole inspekce, jejímž předmětem bylo zjišťování a 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků předškolního, základního a zájmového vzdělávání 

podle příslušných školních vzdělávacích programů (dále ŠVP), jejich naplňování a souladu s 

právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. 

Z inspekční zprávy cituji: 

 „Pro vzdělávání je vytvořeno vlídné sociální prostředí, na kterém se podílí všichni 

zaměstnanci.  

 Koncepční záměry obsažené ve školních vzdělávacích programech se daří 

uskutečňovat zejména v oblasti materiálního vybavení.  

 Efektivní spolupráce učitelek s asistentkami pedagoga významně přispívá k účinnosti 

realizovaných vzdělávacích postupů ve třídách s více ročníky. Učitelky průběžně 

podporovaly rozvoj osobnostních a sociálních dovedností žáků a individuálně 

pracovaly se žáky se SVP. 

 Účastníci zájmového vzdělávání ve školní družině respektovali domluvená pravidla a 

spolupracovali. Jsou cíleně vedeni ke kladnému vztahu k přírodě a ochraně životního 

prostředí, ale také podporováni v oblasti estetické výchovy a zručnosti. Jednotlivé 
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aktivity vycházely z jejich individuálních potřeb a zájmu a naplňovaly stanovené 

postojové cíle. Smysluplně byli motivováni k tematickým činnostem, které účinně 

podporovaly rozvoj osobnostních a sociálních dovedností a utváření vzájemných 

vztahů mezi účastníky 

 Při výběrovém zjišťování výsledků žáků ve školním roce 2021/2022 dosáhli žáci ve 

všech sledovaných oblastech nadprůměrných výsledků. 

 Velmi dobrá spolupráce školy se zřizovatelem a dalšími partnery má pozitivní vliv na 

kvalitu výuky a výsledky vzdělávání. Škola systematicky podporuje dobré vztahy 

mezi všemi účastníky vzdělávání a prezentuje jejich vzdělávací výsledky 

prostřednictvím realizovaných akcí.“ Konec citace. 

V letošním školním roce škola čerpala finanční prostředky na doučování a na podporu 

digitální propasti a ukončila projekt Šablony III, díky kterým se žáci zapojili do různých 

projektů, a zakoupili jsme 10 dotykových notebooků pro zlepšení digitální gramotnosti žáků. 

Na tento projekt bude navazovat další projekt JAK, který umožní škole získat další finanční 

prostředky, aby mohla dále pokračovat v podobných aktivitách.  

Od října funguje ve škole kroužek „Předškoláček“, který navštěvují budoucí prvňáci, na které 

se u zápisu těšíme. (Informace o zápisu do ZŠ jsou na webových stránkách školy.) 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří naši školu podporují a spolupracují s námi, 

zejména zřizovateli, Obci Křečkov. 

Mgr. Iva Šafránková, ředitelka školy 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEČÍCI 
Ve školním roce 2022/23 v naší mateřské škole probíhá předškolní vzdělávání dětí, tentokrát 

s projektem „Už brzy půjdu do školy“. Činnosti tohoto projektu jsou věnovány všem dětem 

se zaměřením na děti s povinnou předškolní docházkou, které půjdou do školy základní, pod 

názvem Práce s Kuliferdou. Letos se připravuje deset dětí. 

Během vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu s dětmi prožíváme i další 

činnosti a akce, jako je beseda se spisovatelkou a práce s knihou, zhlédnutí divadelních 

představení, seznamování s dentální hygienou, s dopravní výchovou se psíkem Alfíkem. 

Chystáme se opět zapojit do programu ŠABLONY. Velmi rádi tvoříme s rodiči v období 

adventu a užíváme si předvánoční atmosféru společným pásmem písní a koled, připraveným 

s kamarády ze školy. 

Už je měsíc březen a opět se těšíme na jaro, velikonoční tvoření s rodiči, oslavu svátku matek, 

zhlédnutí divadelních pohádek, výlety. Oslavíme si společně, s kamarády ze školy, Den dětí. 

Zapojíme se do výtvarných soutěží pořádaných místní knihovnou, mysliveckým spolkem.  A 

na konec školního roku odpoledne, kdy se hezky rozloučíme s kamarády, kteří opustí naši 

školku a po prázdninách začnou chodit do školy.   

V tomto roce zápis nových dětí do mateřské školy pro rok 2023/24 bude probíhat 10.5.2023. 

Podrobnosti najdete na našich webových stránkách zsamskreckov.webnode.cz. 

 učitelky Jírová a Němcová 
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OBECNÍ KNIHOVNA KŘEČKOV                                          
v y h l a š u j e 

v rámci 23. ročníku „NOCI S ANDERSENEM“ výtvarnou soutěž pro děti všech věkových 

kategorií 

Téma:  

o 180 let od napsání pohádky H. CH. Andersena „OŠKLIVÉ KÁČÁTKO“ 

o 100 let od založení THE WALT DISNEY STUDIA – MYŠÁK MICKEY 

o 90 let od napsání příběhů FERDY MRAVENCE (autor Ondřej Sekora) 

 

Výkresy s obrázky vybraných hrdinů (formát A4,A3) odevzdejte v úředních hodinách OÚ do 

knihovny. Výkresy označte na rubové straně jménem a příjmením dítěte, věkem, bydlištěm. 

 

Uzávěrka soutěže je 31.3.2023 

Každý účastník obdrží malou pozornost. O vítězi jednotlivých kategorii rozhodne dětská porota. 

 

Kategorie: 

I. Předškolní věk   

II. 6 – 11 let         

III. 12 - 15  let 

Vítězové jednotlivých kategorii obdrží ceny věnované obecní knihovnou. 

Obrázky budou použity k výzdobě prostor knihovny a Obecního úřadu Křečkov. 

                                          

°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

*** 23. akci – NOC S ANDERSENEM -  k podpoře dětského čtenářství pořádá Klub dětských 

knihoven SKIP a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR *** 
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Fotogalerie z akcí obce: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


