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ZŠ/MŠ  

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Křečkov žádají, aby do prostor školy byl odnášen starý papír bez kartonů. 

Sběrné suroviny přijímají jen noviny, časopisy a letáky. Děkujeme za spolupráci.  

 

 

 

 

Apelujeme na všechny řidiče naší obce 

 
*DODRŽUJTE  ZÁKONEM  DOVOLENOU  RYCHLOST PŘI  PRŮJEZDU  OBCÍ 

*AKCEPTUJTE  ZNAČKU  O  ZÁKAZU  VJEZDU  NAD  12 T  DO STŘEDU  OBCE 

*NEPARKUJTE  TAM  SVÉ  NÁKLADNÍ  VOZY 

Děkujeme. 

 

Informace obecního úřadu: 
Z důvodu navýšení ceny za nakládání s komunálním odpadem a v návaznosti na stávající 

legislativu, kdy dle platného zákona o odpadech bude po 1.1.2024 zakázáno ukládat na 

skládky směsný komunální odpad, jakož i recyklovatelné a využitelné odpady stanovené 

prováděcím právním předpisem, zastupitelstvo obce Křečkov ve spolupráci se svozovou 

firmou přepracovalo systém odpadového hospodářství na území obce.  

 

Pro občany Křečkova to bude v praxi znamenat následující: 

 

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2020 bude na poplatníka zvýšen o 100,- Kč. 
 

2) Od 1.1.2020 bude svoz odpadů v obci Křečkov rozšířen o nádobový svoz plastů a 

papíru z domácností (Do každé nemovitosti budou přiděleny dvě odpadové nádoby,   

1 x papír + 1 x plast. Velikost jedné nádoby bude 120L/240L dle počtu osob 

přihlášených k trvalému pobytu. Nádoby budou přidělovány v měsíci listopadu 2019. 

Přesný termín bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a místním rozhlasem). 
 

3) Svoz komunálního netříděného a tříděného odpadu bude prováděn 1 x za 14 dní. 

 

Navrhovaný systém by měl přispět k zefektivnění třídění využitelného komunálního odpadu, 

ke snížení množství využitelných odpadů ve sváženém směsném komunálním odpadu  

a současně k omezení jejich ukládání na skládky. Zároveň dojde ke zvýšení komfortu občanů  

a zajištění většího množství svezeného separovaného odpadu. 

 

Děkujeme, že třídíte odpad. 

 

Za obecní úřad Křečkov: Markéta Jeníková   

 



 

 

 
STŘÍPKY  Z HISTORIE OBCE KŘEČKOVA 

 Dominantou naší obce – konkrétně naší návsi – je kaplička. Doposud jsme nenašli žádné 

dokumenty, které by nám dokládaly, kdy byla tato stavba postavena.  Získáním KRONIKY ŠKOLY   

z let 1881-1918 byla tato „záhada“  vyřešena. Tehdejší  ředitel  školy  p.Karel  Skopec 

ve školní kronice popisuje, kdy byla kaplička postavena 

CITACE ZE ŠKOLNÍ KRONIKY: Dne 19. června r. 1887 účastnily se školní dítky 

k vykonání památní slavnosti svěcení nově postavené kapličky k poctě 

Cyrila a Metoděje. Dítky vyšly v průvodu pod vedením svých učitelů a 

svého duchovenstva poděbradského až k místu kde byla postavena 

slavobrána a zde byl uvítán světitel veledůstojný pán Dr. Leopold Kotrbilas 

s drůžičkou Annou Vinopalovou. Veledůstojný pán pronesl přiměřenou řeč 

a průvod přešel k nově postavené kapličce kdež byl posvátný úkon svěcení 

vykonán. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Začal nový školní rok a tak by stálo za to, ohlédnout se trochu do minulosti naší školy  - například v době, kdy 

byla současná budova školy postavena –tj. v roce 1882 – bylo do dvoutřídní školy zapsáno k docházce 89 dětí. 

Při počtu obyvatel vesnice  504 občanů – úctyhodný počet. 

Ve školním roce 1919/1920 tj. před 100 lety chodilo do místní školy dokonce 104 dětí. 

V tomto školním roce, na žádost Červeného kříže, vykonali žáci po domech sbírku  na sirotky pro komisi péče 

o sirotky v Praze, pomohli při sbírce peněz na stavbu  NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKO-

SLEZSKÉHO  ve Slezské Ostravě. 

V dubnu byla pořádána stromková slavnost. Žáci zasadili stromky ve školní zahradě, u silnice k Budiměřicům 

a u hřbitova. Na návsi byla zasazena žáky spolu s hasiči LÍPA SVOBODY. 

V únoru 1920  byly velmi tuhé mrazy a pro nedostatek uhlí bylo vyučování přerušeno na 14 dní – k velké 

radosti malých školáků. 

K účelům školním a výchovným bylo zakoupeno pro školu Alšovo loutkové divadlo s 19 pohyblivými 

loutkami. S těmito loutkami sehráli žáci  nejen pro děti ve škole, ale i pro veřejnost, několik loutkových 

představení. 

V tomto školním roce také provedla vláda tehdejší republiky dva důležité zákony týkající se příjmů státních 

zaměstnanců – tzn. vztahovaly se i na učitelstvo. 

Citace z kroniky: Těmito zákony bylo učitelstvo obecných a občanských škol vysvobozeno z dosavadní bídy a 

ponížení a postaveno na roveň ostatních státních úředníků se vzděláním středoškolským. 

Obec jako provozovatel školy volila místní školní radu – takzvané dozorce, kteří se zajímali o chod a 

hospodaření školy, pomáhali při opravách  a dbali na řádný chod školy. 
ZAJÍMAVOSTÍ Z ŽIVOTA ŠKOLNÍHO – jak se dříve říkávalo – JE V NALEZENÝCH KRONIKÁCH DOST.  DÍKY 

PÉČI  VŠECH, KTEŘÍ SE O CHOD OBCE V MINULOSTI STARALI A STÁLE STARAJÍ,VŠEM,  KTERÝM 

NEBYL OSUD NAŠÍ ŠKOLY LHOSTEJNÝ, JE  NAŠE ŠKOLA  STÁLE DOBROU VIZITKOU NAŠÍ OBCE. 

                                                                                 Helena  Vondráková,kronikářka obce 

 
Náměty do zpravodaje přijímá paní Veronika Raulová. Můžete je předat osobně nebo poslat na 

emailovou adresu: verca.raulova@centrum.cz.  

http://email.tiscali.cz/messageCompose?emailTo=verca.raulov%26aacute%3B%40centrum.cz

