Komunální volby 2018
Komunální volby, v nichž se rozhodlo o obsazení zastupitelstva obce, se uskutečnily v pátek 5. a v sobotu 6. října
2018. O termínu voleb rozhodl na jaře prezident Miloš Zeman. Byl také spojen s prvním kolem voleb do třetiny
senátu, ale ten se netýkal našeho volebního okrsku.
Na kandidátních listinách bylo v celé České republice zapsáno 216 472 osob, z toho 64 330 (29,7 %) žen. Voleno bylo
více než 6 200 městských či obecních zastupitelstev. Při předcházejících volbách do zastupitelstev v roce 2014
kandidovalo 211 450 uchazečů do obecních samospráv a 22 232 do městských. Podle průzkumu v roce 2018 se 13 %
stávajících starostů rozhodlo znovu nekandidovat a dalších 9 % kandidovalo pouze na místo řadového zastupitele.
Jako důvod v průzkumu uvedli nárůst administrativy, vysokou odpovědnost či kriminalizaci starostů a zpřísnění
zákona o střetu zájmů, který povoluje anonymní nahlížení do majetkových poměrů volených zastupitelů.
Celková volební účast v České republice byla 47,34%, v kraji Ústeckém 40,32%, což byla mimochodem nejnižší
volební účast ze všech krajů. Volební účast ve Starých Křečanech byla téměř totožná s celorepublikovým průměrem 47,70%.
Po sečtení hlasů to dopadlo následovně.
Město lidem získalo 65,34% (2536 hlasů) a obsadilo 6
mandátů. Do zastupitelstva se dostali: Martin Hlinka
(326), František Moravec (322), Jindřiška Rejzková
(317), Petr Chroustovský (273), Antonín Stočes (248) a
Oldřich Jelínek (258). Jako náhradníci Zdeněk Vít
(286), Blanka Choutková (262) a Kristina Kunzeová
(244). V závorkách je počet hlasů.
Lidé pro obec získali 34,66% (1 345 hlasů) a obsadili 3
mandáty. Do zastupitelstva se dostali: Libuše Hlinková
(207), Libor Dupal (185), Beatrice Patzeltová (175).
Jako náhradníci Kateřina Maxinová (150), František
Zalaba (141), Michaela Džupinová (134), Jiří Maxin
(106), Stanislav Sabol (122), Radek Maxin (125).
V závorkách je počet hlasů.
Před Ustavujícím zastupitelstvem rezignoval na
mandát člena zastupitelstva obce pan Libor Dupal a
nahradila ho paní Kateřina Maxinová, která se stává
zastupitelkou.
obec Staré Křečany
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Poděkování
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poděkoval za to, že jste vážili svůj čas a přišli k volbám. Děkuji za projevenou
důvěru našemu hnutí Město lidem a tato důvěra je pro nás jistě i závazkem k tomu, abychom pokračovali v naší
nastavené dosavadní práci v rámci obce. Jistě jsme za ta léta získali více zkušeností - jak efektivně pracovat na rozvoji
naší obce. Na druhou stranu bez Vás a Vašeho přičinění to také nejde a nepůjde. Samozřejmě je zde zapotřebí též
uvést, že se nám vše nepodařilo a i zde hledáme příčiny. Je důležité vyřešit personální politiku pracovníků obce i
obecního úřadu. Zde si myslím máme rezervy, které budeme nuceni řešit, abychom zefektivnili naší činnost.
Jistě jste postřehli, že v naší obci neprobíhala klasická volební kampaň s volebními programy a sliby voličům. Nejsem
zastánce těchto praktik a domnívám se, že naše strategie je zcela nastavena v rámci Strategického plánu obce, kde
jsou nastaveny úkoly, směry a cíle, kterých bychom rádi do budoucna dosáhli.
K samotným výsledkům voleb bych sdělil, že je nemilým rozčarováním volební účast voličů. Více jak polovina voličů
nepřišla k volbám. V současné době nedokážu řádně odůvodnit tento fakt a skutečně nevím, jestli to je
celospolečenský problém. Je třeba si uvědomit, že přece komunální politika není stejná jako politika parlamentních
stran. Volební kampaň proběhla, některé praktiky se mi jako občanovi nelíbí a v některých případech to byly útoky na
hraně zákona. Voliči rozhodli o tom, jakým směrem se naše obec bude ubírat dál.
Všem zvoleným zastupitelům gratuluji a pokud mi dá zastupitelstvo důvěru, jsem připraven stát v čele této obce v
dalším volebním období společně s pracovitým a konstruktivním zastupitelstvem a s Vámi občany. Těším se na další
spolupráci a přeji nám všem, abychom měli v závěru tohoto období pocit dobře odvedené práce k Vaší spokojenosti.
František Moravec
zvolený zastupitel, Město lidem

Okénko do školky
Krásné slunečné prázdniny jsou za námi a nový školní rok už má za sebou první týdny. Naše malé „Berušky“ si
postupně zvykají na čas strávený bez maminek a nové prostředí. Starší „Sluníčka“ se radují ze shledání se svými
spolužáky, vždyť někteří se celé prázdniny neviděly.
Na vycházkách se nejmladší dětičky seznamují s okolím školky a starší si připomínají jak chodit ve dvojicích v zástupu,
na zahrádkách obdivují podzimní květiny pastelových barev, ale hlavně upozorňují na změny v přírodě, které přináší
letošní obzvlášť teplý a slunečný podzim.
Podzim se svou barevností a hojností plodů, které nabízí, bude nyní téma, které se bude odrážet ve všech oblastech
naší výchovné práce. Máme připraveny společné akce s místní Základní školou a Mateřskou školou v Mikulášovicích,
kde jsme si s dětmi byly pohrát na jejich krásné nové eko-zahradě.
Dana Bartuňková
ředitelka MŠ Staré Křečany
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Nově zrekonstruované oddělení chirurgie
Lužická
nemocnice
intenzivně
pokračuje
s
rekonstrukcí na PAVILONU I (U Nemocnice 1298/6).
Poté, co byla otevřena gynekologická stanice (jako
součást chirurgického oddělení), tak 17. října začali
pacienti využívat zrekonstruované prostory lůžkové
části chirurgie v přízemí budovy (v minulosti
porodnické oddělení). Chirurgické oddělení získalo
během několika týdnů rekonstrukce větší prostor i
zcela nový vzhled, díky kterému je pro pacienty
příjemnější a komfortnější. Oproti předchozímu stavu
mají pacienti k dispozici dva nadstandardní pokoje,
kde je kromě televize k dispozici také vlastní sociální
zázemí. Denní poplatek dle aktuálního ceníku vyjde na
400 korun. Standardní pokoje jsou vybavené novým
nábytkem. Přestěhované jsou do stejného podlaží i
chirurgické ambulance. V další etapě zahájí nemocnice
práce v prvním patře, kam se z Pavilonu II(Lesní
1062/26) přemístí interní oddělení a JIP –
ošetřovatelská lůžka zůstávají nadále v PAVILONU II.
Současně se budou připravovat prostory po

chirurgických ambulancích, kam bude přemístěna celá
gastroenterologická ambulance, která se nyní nachází
též v PAVILONU II. Celková rekonstrukce by měla být
ukončena do konce roku. V příštím roce 2019
připravujeme Den otevřených dveří, kde budete mít
možnost navštívit tyto zrekonstruované prostory
nemocnice.
Nemocnice Rumburk

Rekonsturkce a výstavby u základní školy
Už druhý měsíc probíhá výstavba nového víceúčelového hřiště u Základní školy Staré Křečany. Vše běží dle plánu a
termínově vše stíháme. Je připravené kompletní podloží a plocha pro umělou trávu. Za brankami jsou připravené
sloupy na záchytné sítě a v těchto dnech (24. 10. pozn. redaktora) se připravují rozvody na umělé osvětlení hřiště.
Hřiště by mělo být hotové do prvního týdne v listopadu.
Dále probíhá sanace školy a výstavba nové čističky odpadních vod. Zde jsme s termínem na kordy, jelikož se po
odkopání zdiva narazilo na nečekané problémy v konstrukci zdiva a musela se měnit technika sanace zdiva. Naštěstí
se vše urychlilo a v současné době již finišujeme se samotnou sanací a začínáme s čističkou odpadních vod. Zde
máme termín do půlky listopadu.
Místní komunikace a přilehlé parkoviště u základní školy je kapitola sama o sobě. Projektanti si udělali dvě sondáže
parkoviště a narazili pouze na kostky. Domnívali se stejně jako my, že pod celou zaasfaltovanou plochou budou
kostky. Bohužel po odstranění asfaltu jsme zjistili, že z více jak 60% kostky chybí a asfalt byl de facto na hlíně. Je to
veliká nepříjemnost už jen z finančního hlediska, jelikož nákup chybějících kostek nebude zrovna levná záležitost. I
zde to bude s termínem jen taktak a budeme doufat, že to firma stihne do půlky listopadu a ještě víc doufat, že
nebude sněžit. V souvislosti s výměnou povrchu místní komunikace číslo 54 a 56 chceme všechny občany v okolí
základní školy předem informovat o skutečnosti, že v zatím ne blíže specifikovaném datu bude úplně uzavřen provoz
na těchto komunikacích. Minimálně týden před uzavřením budete informování letáčky ve vašich poštovních
schránkách.
obec Staré Křečany
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„Pilotní“ autobusová zastávka
Mnozí z vás si zajisté všimli probíhající opravy autobusové zastávky U Slovanské lípy neboli Vídně. Ono se zde snad už
ani o opravě nedá mluvit. Spíš jde o kompletní rekonstrukci, jelikož z původní zastávky zůstala jen hrubá stavba,
která si i tak musela z velké části opravit. Proč název pilotní? Jelikož se jedná o typ zastávek, který by v budoucnu měl
nahradit všechny ostatní zastávky. Stav autobusových zastávek je v celé obci opravdu žalostný. Zub času se na nich
nemálo podepsal a jsou ostudou. Například zastávky Elite, ObÚ, Panský, Brtníky – Rozcestí a Na růžku jsou už několik
let v dezolátním stavu. Na stránkách obce vznikla nová anketa, kde můžete hodnotit opravdu zastávky u Vídně. První
ohlasy, které slyšíme od občanů, jsou velmi pozitivní. Zastávka ještě není úplně hotová, dodělává se dlažba a drobné
tesařské úpravy.
obec Staré Křečany

Hasičská zbrojnice
Další objekt, který je rozsáhle rekonstruován, je hasičská zbrojnice v Brtníkách. Zde se jedná o komplexnější
rekonstrukci a také finančně výrazně dražší. Práce na zbrojnici jdou pomalu. Do konce roku bychom chtěli mít
kompletně uzavřený objekt, aby se v něm dalo topit. Dodělávky a úpravy venkovního terénu necháme až na příští
jaro. Zatím máme hotovou hrubou stavbu, příčky, krovy a bednění. V nejbližších dnech se budou usazovat okna a
dveře.
Jsme teprve v počátcích, ale už teď jsme si jistí, že budeme mít opět krásnou požární zbrojnici, kterou nám budou
okolní města o obce závidět.
obec Staré Křečany
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Informace
Strašidelná stezka
Zveme všechny strašidla a pozemšťany na strašidelnou
stezku školou. Ve středu 31. 10. 2018 od 17:30 -19:00
v Základní škole Starých Křečan. Masky vítány.
Základní školy Staré Křečany

Své životní jubileum oslavili
Paní Věra Dlouhá ze Starých Křečan oslavila 70 let.
Paní Marie Vítová ze Starých Křečan oslavila 86 let.
Paní Libuše Dušková
úctyhodných 91 let.

z osady

Kopec

oslavila

Paní Alžběta Sachsová ze Starých Křečan oslavila
úctyhodných 92 let.
Všem oslavenců chceme za celý Obecní úřad Staré
Křečany popřát hodně zdraví, lásky a elánu do dalších
let.

Oprava cesty
Naši zaměstnanci opravili cestu v zatáčce u EkoFarmy
Camp Valdek. Jedná se pouze dočasné řešení, jelikož
cesta byla velmi poničená a v jednom úseku hodně
vymletá. Do budoucna máme v plánu celou cestu
kompletně opravit.

Nebezpečný odpad
V sobotu dne 3. listopadu se uskuteční podzimní svoz
nebezpečných odpadů.

Objemný odpad
Od 5. 11. do 11. 11. se uskuteční podzimní svoz
objemného odpadu. Svozové místo traktorka.

obec Staré Křečany

Očkování psů
Dne 3. listopadu se bude konat očkování psů. Od
16:00 do 16:30 u ObÚ a od 16:30 do 17:00 v Brtníkách
u Informačního centra.
obec Staré Křečany
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Z historie obce II. – pokračování z minulého zpravodaje
… Odpoledne brtničtí střelmistři odstranili nálož, která byla připravena již týdny k odpálení, a odvezli ji do hasičské
zbrojnice. Odpoledne přijelo nákladní auto s vojáky ze Šluknova a pokračovalo směrem na Zadní Doubici. Když se
vracelo, bylo v dolních Brtníkách zadrženo místními občany. Čeští vojáci byli nuceni odevzdat zbraně.
Večer kolem 19. hodiny, když už se začalo stmívat, vraceli se brtničtí muzikanti z Křečan, kde se zúčastnili hudební
produkce na náměstí. Za zvuků pochodové hudby táhli z horních Brtníků dolů k návsi, kde chtěli uspořádat večerní
koncert. Za nimi se vydává spousta lidí. Tu přichází zpráva, že směrem od Mikulášovic se blíží nějaký oddíl. Bylo to
družstvo SOS č. 60 z Velkého Šenova, které mělo povoleno odchod se zbraní. Čeští vojáci měli namířeno do Krásné
Lípy, kde se chtěli připojit k československé armádě. Brtničtí muži nelenili a u domu č. 190 zahradili silnici, za nimi se
shromáždilo mnoho žen a dětí. Češi byli vyzváni, aby odevzdali zbraně. Ještě během vyjednávání však začal někdo ze
stráně střílet. Vojín v záloze, přednosta železniční stanice Jan Pecha, dostal zásah do hlavy. Když zasažený vykřikl,
vypálil člen FS Oldřich Novotný salvu z kulometu. K zemi padlo několik brtnických občanů. Hned byli mrtvi rolník Josef
Mieth, Pichel a mladý Jentsch, který dostal zásah do srdce. Weber byl střelen do močového měchýře a ještě tu noc
zemřel. Miller byl poraněn na rameni. Rösler byl postřelen do břicha, ihned byl dopraven do Rumburka do
nemocnice a operován, takže vyvázl životem. Druhého dne se zjistilo, že v kulometném pásu chybí 17 střel. Během
přestřelky se Češi rozdělili. Části družstva včetně zraněného Pechy se podařilo prchnout směrem k Vlčí hoře, kde
narazili na hlídku družstva SOS ustupujícího ze Šluknova. Velící poručík a další vojáci byli zajati. Nejdříve byli
dopraveni do Šluknova a dále pak do Budyšína. Všichni zajatí Češi i raněný železničář Pecha tuto potyčku přežili.
Zpráva z 24. srpna 1946 sestavená inspektorem Plškem hovoří o pěti mrtvých a třech těžce zraněných brtnických
občanech. Ve skutečnosti zemřeli čtyři muži z Brtníků. Další incident se odehrál v půl dvanácté v noci, kdy přišlo
hlášení, že se blíží četa českých vojáků od Mikulášovic. Muži z Brtníků tentokrát zalehli do příkopu u domu č. 191 do
zálohy. Zastavili Čechy a hrozili jim ručními granáty. Češi se vzdali, odevzdali zbraně a pak mohli odpochodovat na
Krásnou Lípu.
V pátek 23. září po krvavých událostech předchozího večera uprchlo mnoho brtnických, zvláště z dolní vesnice, do
Hinterhermsdorfu a Sebnitz, mnozí byli odtud transportování do Říše. V německém rozhlase byla vysílána zpráva, že
Brtníky jsou vylidněny a že také farář a kostelník utekli. Ve skutečnosti uprchla jen polovina obyvatel, v horní vsi jich
mnoho zůstalo doma. 24. a 25. 9. hlídkovali místní občané v okolí obce, dostali se až do blízkosti nádraží v Krásné
Lípě, aniž by narazili na Čechy.
V úterý 27. 9. dopoledne se konal pohřeb těch, kteří padli v Brtníkách. Kaplan P. Wünsche z Mikulášovic pronesl
modlitby za mrtvé. Pohřbu se zúčastnilo mnoho lidí ze sousedních obcí. V době od 22. 9. do 2. 10. 1938 byla Dolní
země "Zemí nikoho". Německé oddíly ležely několik kilometrů odtud na druhé straně hranice, české oddíly držely
obsazený Schöber (Šébr).
Ve vzduchu bylo cítit napětí. Bude válka, zůstane mír? Mnoho obyvatel, zvláště ženy a děti, uprchlo přes hranici. 29.
září byla podepsána Mnichovská dohoda a Sudety byly postoupeny Německu. 2. října vpochodovaly do Dolní země
německé oddíly, do Brtníků se dostaly v neděli odpoledne. Začala nová kapitola v historii obce...

Oddíly Freikorps

Pohlednice k Mnichovské dohodě
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