Vánoční svátky
První adventní neděle ve Starých
Srdečně
Křečanech
Obecní úřad Staré Křečany a Sbor pro občanské
záležitosti vás zve na rozsvícení vánočního stromu
v neděli 2. 12. 2018.

Vánoce v Brtníkách

zveme na slavnostní zahájení adventních
svátků, které se uskuteční 1. 12. 2018 pod bývalou
farou.
Program:

Kostel svatého Jana Nepomuckého
16:40 Roman Slavík – varhany
17:00 vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Staré Křečany
17:10 vánoční koncert
Náves Staré Křečany
17:40 rozsvícení vánočního stromu a slovo starosty
Polyfunkční dům
17:45 adventní posezení nad čajem a svařákem
s ochutnávkou cukroví
SPOZ

14:00-15:00
zdobení vánočního stromu
19:00-20:00
slavnostní rozsvícení a žehnání
vánočního stromu, občerstvení, zpěv vánočních písní,
vánoční průvod ke kapli Nejsvětější Trojice, koncert
v kapli
Účast přislíbili Jeho Milost Mons. ICLic. Mgr. Martin
Davídek, generální vikář Litoměřiské diecéze a pan P.
Jozef Kujan, SDB.
Doporučujeme teplé oblečení a svítilny.
Brnický okrašlovací spolek ZEIDLER

Mikulášská nadílka
Obecní úřad, Základní škola a Mateřská škola Staré
Křečany pořádají Mikulášskou nadílku.
Přijďte se svými dětmi do Polyfunkčního domu 7. 12.
2018 od 17 hodin
Základní a Mateřská škola Staré Křečany
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Změna v odpadovém hospodářsví
Zastupitelstvo obce Staré Křečany rozhodlo o změně v platbě za nakládání s odpady. Zrušilo obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku. Každý VLASTNÍK NEMOVITOSTI si musí zakoupit známku na popelnici. Může si vybrat
velikost nádoby a četnost vývozů dle vlastní potřeby. Domácnost, kde žijí více jak dvě osoby, si zvolí popelnici o
objemu 80 litrů a více.
Vlastníci bytových domů o dvou a více bytových jednotkách předloží seznam nájemníků a zvolí si přiměřený počet a
objem popelnic. Za úhradu za známky na popelnice u bytových domů je zodpovědný vlastník nemovitosti. S každým
vlastníkem nemovitosti bude sepsána smlouva o úhradě za odvoz odpadu (v souladu s § 17, odst. 6, zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech). Pravidelně se budou známky prodávat vždy na období šesti měsíců, a to „zimní svoz“ od
listopadu do dubna a „letní svoz“ od května do října. „Kombinovaný svoz“, tj. listopad – duben svoz týdenní a květen
až říjen svoz čtrnáctidenní, známka je platná na celý rok. Známky se budou prodávat vždy minimálně jeden měsíc
před zahájením období a upozornění bude v obecním zpravodaji a na letácích.
Vzhledem k tomu, že nový systém zahajujeme v polovině období „zimního svozu“, bude první platba jen za čtyři
měsíce (leden až duben 2019). V dubnu si pak musíte přijít koupit známku na období „letního svozu“.
Vyzvednout známky a provést úhradu za leden – duben 2019 je nutné v termínu od 17. prosince 2018 do 15. ledna
2019 v úřední hodiny na obecním úřadu. Pokud popelnice nebude po 16. lednu 2019 označena novou známkou,
NEBUDE VYVEZENA!
Slevu 30% z úhrady budou mít senioři nad 70 let, kteří žijí SAMI v nemovitosti nebo v samostatné domácnosti
(bytové jednotce). Slevu 15% z úhrady budou mít senioři nad 70 let, kteří žijí ve dvojici v nemovitosti.
Další slevu získá každý vlastník nemovitosti nebo nájemník, který odnese žluté pytle s vytříděným odpadem do
sběrného místa (technické středisko Nové Křečany čp. 10 - traktorka) každé úterý a čtvrtek 8-11 a 12.30-15.30 hod.,
pátek 8-11 a 12.30-14.30 hod. Nebo každou první sobotu v měsíci v době 8-11 hod. Sleva 3 Kč za každý odevzdaný
(minimálně do 3/4 naplněný) pytel bude zaznamenána do osobní karty a součet slev bude uplatněn při nákupu
známky na popelnici pro další období, případně vyplacen v hotovosti. Abychom nediskriminovali občany, kteří nemají
možnost pytle do sběrného místa odvézt, nabízíme odvoz obecními prostředky po telefonické dohodě. Tento
motivační prvek by měl přispět ke zvýšení aktivity ve třídění odpadu a tím i snížení celkových nákladů na likvidaci
odpadu Vašim domácnostem i obci.
Pokud se ze zdravotních důvodů nemůžete dostavit na obecní úřad osobně uhradit a vyzvednout známku nebo
potřebujete bližší informace, kontaktujte místostarostku paní Rejzkovou na tel: 602 201 329.
Věříme, že nový systém v úhradě za odvoz odpadu bude přínosem pro občany, obec i životní prostředí.
Svoz žlutých pytlů, svozové trasy a hnízda separovaného odpadu zůstávají beze změny!
obec Staré Křečany
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Lepší zásobování elektřinou do pěti let
Energetici chtějí zhruba do pěti let postavit nové
elektrické vedení pro Šluknovský výběžek. Vyplývá to z
dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní
prostředí. Tedy z tzv. procesu EIA. Podklady teď
zveřejnilo ministerstvo životního prostředí a lidé se k
nim můžou vyjádřit. Současné elektrické vedení do
Šluknovského výběžku kapacitně nestačí. Navíc je zde
riziko omezení dodávek u současné linky.
„V případě vážnějšího poškození přípojního
dvojvedení 110 kV, například při větrné kalamitě,
hrozí nejen několikahodinové, ale i několikadenní
přerušení dodávky do větší části této oblasti,“
vysvětluje Soňa Holingerová z ČEZ.
Podobný názor má také nezávislý starosta Krásné Lípy
na Děčínsku Jan Kolář: „Zhruba před rokem jsme si to
tady moc užili“. Okolní obce byly bez elektřiny i
několik dní, my tady ve městě téměř 24 hodin. Kdyby
tu byl ten druhý přívod a možnost zokruhování
dodávky, tak bychom třeba tak vážné problémy
neřešili.“
O posílení dodávek elektřiny do Šluknovského výběžku
se přitom hovoří už několik let „Jsem tu šest let. Šest
let se o tom bavíme a snažíme se najít řešení. Pokud
se ta stavba bude realizovat a nové vedení se na

Šluknovsko přivede, bude možnost tam přivézt nové
investory. To by znamenalo nové, a mnohdy i kvalitní,
pracovní příležitosti,“ dodal komunistický hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Právě rozvoj regionu je totiž dosud limitovaný mimo
jiné právě nedostatkem kapacity v rozvodné elektrické
síti. Energetici by chtěli s výstavbou nového vedení
začít napřesrok
„Nové vedení bychom rádi začali stavět v roce 2020,
ovšem samozřejmě za předpokladu získání všech
povolení. Aktuálně pracujeme s více variantami, a tak
nejsme schopni přesně určit cenu. Nicméně se bude
pohybovat v řádech sta milionů korun,“ doplnila Soňa
Holingerová z ČEZ. K záměru na vybudování nového
vedení se můžou vyjádřit i občané. Připomínky přijímá
ministerstvo životního prostředí. Nové vedení bude
podle dokumentace zhruba 36 kilometrů dlouhé.
Zcela nová ale bude jen část. Na 14 kilometrech trasy
totiž chtějí energetici jen vyměnit stávající stožáry a
doplnit na ně nové dráty.
Pokud se jim podaří spustit stavbu podle plánu, chtějí
mít hotovo do roku 2023.
Jan Bachorík
Rozhlas Sever

Moc drahá zastávka?
Někteří občané si stěžují, že nově vybudovaná zastávka „U Slovanské lípy“ je předražená a že lepší by byla zastávka
skleněná. Na straně druhé tu jsou zase velmi pozitivní ohlasy. „Líbí se, jelikož respektuje místní lidovou architekturu,
což je super! Právě ta je spolu s krajinou velkou a zatím bohužel i dost nevyužitou devizou tohoto kraje...,“ napsal
jeden z občanů na facebookovém profilu obce. Dále na stránkách obce stále probíhá anketa „Jak se Vám líbí nová
zastávka?“, kde naleznete průběžné výsledky: Ano 73%, Průměr 7%, Ne 12%, Neviděl jsem ji 8%.
Obec si zjišťovala, kolik by stála právě jedna skleněná zastávka. Obyčejná prosklená zastávka o rozměrech 5x1,7x1,2
metru s vitrínou pro jízdní řád stojí 161 187,- Kč s DPH. Naše o notný kus větší zděná zastávka stála 197 230,- Kč
s DPH.
Je dobře, že jsme dostali pozitivní i negativní ohlasy a připomínky na možné vylepšení. Právě díky tomu obec dostává
zpětnou vazbu co udělat jinak nebo lépe.
obec Staré Křečany
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Třetina lidí chce ze Šluknovska odejít
Šluknovsko je jednou z nejproblematičtějších oblastí, odkud se chce mnoho lidí odstěhovat. To vše vyplývá z analýzy,
kterou zpracovala Fakulta sociálně ekonomická z UJEPu. Přibližně se chce odstěhovat 30 procent obyvatel a další o
stěhování uvažují. Opakem všeho jsou rekreační lokality Krušných hor a Českého Švýcarska, kde se nechce
odstěhovat téměř 90 procent lidí. Tématem samotného průzkumu byla celková kvalita života a činnost samospráv,
práce a zaměstnání, nezaměstnanost a její dopady, sociální služby, rodinná politika a životní prostředí jako celek.
Dále podle průzkumu nejvíce trápí zdravotnictví a nepřizpůsobiví, celé Šluknovsko je cílem sociálně vyloučených lidí.
Alfou a omegou je v první řadě zajištění zdravotní péče a dostatku lékařů a stomatologů. Dalším cílem je řešení
migrace sociálně slabých obyvatel do výběžku, aby nevznikaly další vyloučené lokality.
Naprostá většina starostů si myslí, že současná situace je hlavně chybou státu. Upozorňují na sousední Německo, kde
bohaté regiony musí povinně finančně pomáhat regionům chudším. Dále ukazují na Portugalsko a Španělsko, kde
stát zajišťuje lékaře do oblastí, kde chybějí.
obec Staré Křečany

Dokončování prací u základní školy

Oplocení areálu základní školy

Obec začala přebírat stavby kolem školy, které byly
hrazeny z dotací. Víceúčelové hřiště je hotové, schází
jenom nainstalovat lavičky a odpadkové koše.
Sanace vnitřního a vnějšího zdiva školy je kompletně
hotové. Nové svody a odvod dešťové vody taktéž.
Srážková voda konečně nepůjde „pod“ školu a je
odvedená do potoka.
Čistička odpadních vod zprovozněná. Samotné
zapojení čističky ke škole bylo 15. a 16. listopadu, kdy
děti ze základní školy měly ředitelské volno a jídelna
byla mimo provoz.
Místní komunikace číslo 54c a 56c je hotová. U
komunikace číslo 56c se ještě řeší ve spolupráci
s technickým
dozorem
investora
připomínky
dotčených obyvatel ke stávajícímu stavu. Hlavním
důvodem rekonstrukce těchto komunikací byl jejich
stav a plocha před školou, kde stála voda a neměla
kam odtéct.
Co však ještě není hotové je okapový chodníček kolem
školy a chodník mezi školou a hřištěm, který vede
k zadním východům školy.
Souběh těchto několika akcí v jedné lokalitě nebyl
zrovna nejlehčí k „ukočírování“. Můžeme však říct, že
se vše podařilo vyřešit a výsledek opravdu stojí za to!

Vzhledem k rekonstrukci víceúčelového hřiště u
základní školy musel být odstraněn již naprosto
nevyhovující plot. Po dokončení prací u školy se mohla
obec dát do práce. Nové oplocení dostali na starost
pracovníci obce společně se členy veřejně
prospěšných prací. Oplocení je řešeno plotovými
panely s podhrabovou deskou kvůli údržbě.
V nejbližších dnech bude hřiště kompletně oplocené a
zatím pro veřejnost nepřístupné. To však máme v co
nejkratší době změnit a víceúčelové hřiště zpřístupnit
pro širokou veřejnost po vyučování Základní školy
Staré Křečany.

obec Staré Křečany

obec Staré Křečany
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Informace
Omyl v označení fotografie
V říjnovém zpravodaji v článku „Z historie obce“ je chybný
popis fotografie „Freikorps“. Správný popis je „Část
družstva SOS č.60“. Děkujeme panu J. Pleskotovi za toto
upozornění.
obec Staré Křečany

Své životní jubileum oslavili
Zastupitelka obce paní Libuše Hlinková ze Starých
Křečan oslavila 60 let.
Pan Josef Plucar ze Starých Křečan oslavil 70 let.

Oslavencům chceme za celý Obecní úřad Staré
Křečany popřát hodně zdraví, lásky a elánu do dalších
let.

Výkon Asistentů Prevence Kriminality
(APK)
Za měsíc říjen a listopad naši dva asistenti prevence
kriminality prováděli tyto činnosti.
-

šetření k vyhlášení opatření obecné povahy
obchůzková činnost po celém k.ú.
ranní dozor na přechodech u ZŠ a MŠ
součinnost s PČR kvůli trestné činnosti
školení komunikace
činnost preventivního charakteru
vyhodnocování fotopastí
kontrola sběrných míst

Bezpečné Staré Křečany, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009772 Financovaný
v rámci Operačního programu zaměstnanost a
rozpočtu obce Staré Křečany.

Pracovnice prevence ztráty bydlení
Od začátku projektu „Lepší život pro občany Starých
Křečan“, který byl spuštěn od 1. září letošního roku, je
osloveno celkem 81 osob. S naprostou většinou
oslovených naše pracovnice již řešily nějaký problém.
Jelikož se jedná o velmi citlivé osobní údaje osob
v projektu, uvedeme pouze výčet jejich práce.
-

asistence při shánění nového bydlení
doprovod k lékaři, do nemocnice, k právníkům
a notářům
- zjišťování možných sociálních podpor a úlev
- kooperace s dluhovým poradcem
Dluhový poradce je k dispozici všem občanům obce a
je naprosto ZDARMA! Jeho služby můžete využít každé
úterý a čtvrtek od 15:00 do 18:00 v Polyfunkčním
domě na návsi nebo si na čísle +420 704 266 750
domluvit schůzku.
Lepší život pro občany Starých Křečan, registrační
číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009771
Financovaný v rámci Operačního programu
zaměstnanost a rozpočtu obce Staré Křečany.
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Setkání opatrovníků
Setkání opatrovníků a rodinných příslušníků proběhlo ve velmi přátelském duchu, účast byla veliká. Překvapující byla
návštěva dvou seniorů 80+ z Chrastavy (bez auta, hromadnou dopravou) s velkým zájmem o svého opatrovance a s
nehraným dojetím, jak se Domov pro osoby se zdravotním postižením vypořádal s rekonstrukcí a připravil všem
opatrovancům důstojné bydlení. Vedle nich tam bylo asi deset dalších opatrovníků z řad rodin i mimo nich a za
veřejné opatrovníky se zúčastnilo město Rumburk, Krásná Lípa a naše obec. Ředitelka DOZP Mgr. Ilona Trojanová
seznámila přítomné s činností poskytovatele sociálních služeb a byla umožněna prohlídka nově zrekonstruované
budovy čp. 118.
Helena Nová
pracovnice prevence ztráty bydlení

Webové stránky

Vysoké ceny nových odpadů?

Veškeré informace o obci, vyhláškách a mnoho dalšího
naleznete
na
webových
stránkách
obce
www.krecany.cz nebo na úřední desce na zdi
Polyfunkčního domu.

Usnesení
obsahující
změnu
v odpadovém
hospodářství je již nějaký den zveřejněné a obec
začala rozesílat do poštovních schránek letáčky
podrobně popisující, čeho se přesně změna týká a jaká
je výše nového poplatku za svoz komunálního odpadu.
Od pondělí volalo několik občanů nebo se osobně
zastavilo na obecním úřadě s výtkou, že cena je vysoká
a okolní města a vesnice platí o poznání méně.
Informace o ceně poplatků za odpady jsou veřejně
dostupné a jsou následující.

Prodám
Prodám vyloupané vlašské ořechy, cena 250 Kč/kg.
Telefon 607 852 620.

Obec Staré Křečany

Prodej vánočních stromků
Od 6. 12. do 7. 12. (pokaždé od 7:00 do 15:30)
proběhne prodej vánočních stromků v technickém
středisku „Traktorka“.
Cena 100,- Kč/kus.

80-ti litrová popelnice, vývoz 1x týdně = 1660,- Kč
80-ti litrová popelnice, vývoz 1x za 14 dní = 830,- Kč
Ceny jsou za rok. Možnost ponížení ceny při třídění
odpadu.
Město Rumburk
80-ti litrová popelnice, vývoz 1x týdně = 1880,- Kč
80-ti litrová popelnice, vývoz 1x za 14 dní = 940,- Kč
Město Krásná Lípa
Krásná Lípa má fixní cenu místního poplatku za
odpady v ceně 900,- Kč za rok na jednu osobu.

Prodej kaprů
Dne 22. 12. od 10:00 do 14:00 proběhne v kabinách
tělovýchovné jednoty prodej kaprů.

Město Varnsdorf

Cena bude předem upřesněna.

Varnsdorf má fixní cenu místního poplatku za odpady
v ceně 600,- Kč za rok na jednu osobu.

Jóga pro zdraví
Cvičení určené pro ženy i muže bez rozdílu věku,
sportovcům, nesportovcům, mladým i seniorům. Ženy
v období těhotenství vítané.
Každý čtvrtek od 17:30 - 18:30 v Základní škole Staré
Křečany.
obec Staré Křečany

Obec Lipová
Lipová má fixní cenu místního poplatku za odpady
v ceně 600,- Kč za rok na jednu osobu.
Ceny místního poplatku za odpady v naší obci jsou
tedy víceméně obdobné v porovnání s okolím a při
netřídění odpadu ještě levnější o cca 10%. Při třídění
bude rozdíl větší.
obec Staré Křečany
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Boj se suchem je především bojem s administrativou
V televizi a novinách se ze strany vládních představitelů hlasitě a vydatně bojuje tentokráte se suchem. A vyzývají
obce k rekonstrukcím, odbahnění a obnově obecních rybníků, a že na to obce dostávají miliardy…
Ano, naši předkové vytvářeli poměrně v hojném počtu a jednoduše menší či větší vodní plochy. Naštěstí část z nich
se zatím dochovala do dnešních dnů a obce, rybářské svazy, soukromníci a další, se je snaží alespoň zachovávat,
občas nějakou opraví.
A jednou, za nějakou desítku let, je potřeba rybník odbahnit. Když Vám teď ukážu, co to znamená, legálně(!) v Česku
odbahnit malý rybník (příklad se týká rybníku 12 m širokého, 29 m dlouhého a v průměru 1,5 m hlubokého), bude
zase o jeden pohled jasnější, proč v Čechách nedokážeme vodu zadržovat. A ne, není to jen o milionech od státu…
Nejdříve musíte nechat zpracovat projektovou dokumentaci (to není jen tak, odbahnění, to je stavba!). A tu vám pak
začnou připomínkovat státní instituce. Nestačí jim několik výkresů, mnoho stránek textu a výpočty. Musíte také třeba
doplnit řez rybníkem. Bez řezu ani ránu.
Povodí by s odbahněním i souhlasilo, musíte ale nejprve před zahájením „stavby“ předložit havarijní plán. Ten jde
nejprve k vyjádření Povodí a poté se schvaluje vodoprávním úřadem.
Pokud starší malý rybník nemá platné povolení k nakládání s vodami (jistě máte mít už dávno hotové, bez toho by
ten rybník přece nebyl), musíte dále nechat zpracovat: pasport vodního díla, doložení bezpečného převádění
povodňových průtoků, manipulační řád, provozní řád.
Dle orgánu ochrany ovzduší můžete „stavbu“ zrealizovat, jen když budete minimalizovat sekundární prašnost vodní
clonou, skrápěním, odprašovacím nebo mlžícím zařízením apod. Orgán životního prostředí nevydá stanovisko, dokud
nedoložíte rozbory sedimentů. Děláte tedy rozbory bahna. Kdyby se zjistilo, že je v něm nějaká nebezpečná látka,
budete ho muset vozit velkými náklaďáky daleko na speciální skládky (ať žije příroda! A výpočty dalších úřednických
kolegů z životního prostředí, když honí pro změnu CO2, NOx, atd.).
Schvalovací proces (začalo se v roce 2015, dodnes neukončeno) vypadá s odbahněním malého rybníka v obci třeba
takto: žádost na CHKO o vyjádření k odbahnění, žádost na CHKO o výjimku ze základních podmínek ochrany, žádost
na orgán ŽP MěÚ a na vodoprávní úřad o povolení udržovacích prací, stanovisko orgánu ŽP MěÚ s dalšími
podmínkami, rozbory, zajišťování rozboru sedimentů (neškodné), žádost o stanovisko na Povodí, žádost o stanovisko
na orgán ŽP MěÚ, stanovisko Povodí – další nové podmínky, stanovisko orgánu ŽP MěÚ – další nové podmínky a
průzkumy, další kolo schvalovacího kolečka - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany ovzduší,
orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, orgán ochrany přírody, orgán … Možná časem další orgány!
Pedologický průzkum, protierozní opatření, bilance skrývky půdy, vyhodnocení a návrh alternativ…
Neškodné bahno z luk byl vždy žádaný materiál. Výborné hnojivo. Chcete ho dát zpět na tu louku či z něj udělat
kompost, který pak vrátíte na louku. Ostatně z těch luk se tam to bahno dostalo. Ale to dnes nejde. Dostanete od
úřadů další podmínku, že nejprve musíte nechat spočítat vynětí pozemku, kde by se to bahno mělo rozházet, ze
zemědělského půdního fondu. Pak musíte nechat udělat samotné vynětí dotčeného pozemku ze ZPF (a zaplatit za to
další desetitisíce korun). Proč?! Tu louku necháváte a vracíte jí zpět jen půdu a živiny?! Protože úředníci bojují za
uchování zemědělské půdy, ale když jim to při deseti hektarových zónách v úrodném Polabí „nejde“, tak buzerují
jinde?
A tak bahno v rybníce dál zůstává, zatímco požadavky, papíry a průzkumy se vrší, stejně jako faktury za ně.
Přitom samotné odbahnění by nás při normálních podmínkách vyšlo na pár desítek tisíc korun a máme to za pár dní
hotové. Ale když v Česku příprava veškeré vyžadované dokumentace a papírů na odbahnění stojí víc, než samotné
odbahnění, a schvalování všech těch papírů a požadavky na stále nové papíry a průzkumy trvají roky, tak co s tím?
Odbahnit to nakonec raději nelegálně?
Váš senátor
Zbyněk Linhart
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Stavitelé jesliček
Stavba vánočních jesliček byla na Šluknovsku velmi rozšířena, měla dlouhou tradici a byla na vysoké úrovni. Již roku
1585 se zmiňuje o jedněch jesličkách městský archív v Rumburku. Tichá a zdlouhavá práce na betlémech, plná
fantazie i řemeslné zručnosti, vyhovovala dobře klidnému a pracovitému charakteru lidu Dolní země. Také Brtníky
vlastnily mnoho pěkných betlémů a místní obyvatelé je doma pilně vyráběli. Tvůrci jesliček měli svůj vlastní spolek se
sídlem ve Šluknově, jehož členy byli i brtničtí občané.

První jesličky ve farním kostele byly postaveny v 80. letech 19. století s postavami od Josefa Maye (Šluknov 18881897). V letech 1922/23 se vybíralo na nový betlém a byl také opravdu postaven. Dal se rozložit na 5 částí, postavy
vysoké 25 cm vyřezal zasloužilý mistr Anton Müller (Rumburk 1854-1941). Město a ostatní součásti pocházely z dílny
Raimunda Jentsche sen. a jun., ovce a kozy od Raimunda Jentsche jun., celkovou úpravu provedl Clemens Rösler.
Krajinu dlouhou 5 m namaloval Eduard Kindermann z Jiříkova. Starý kostelní betlém umístil Adolf Rösler do kaple na
Vlčí Hoře.

Nejkrásnější a nejcennější domácí betlém vlastnil Max Engelmann. Byl dlouhý 5 m a hluboký 2 m. Nádherné barokní
postavy pocházely od Dominika Rudolfa, vynikajícího uměleckého řezbáře ze Studánky (1863-1899), domy a součásti
vyrobili Raimund Jentsch sen. a jun. Betlém byl postaven z pískovce. Johann Eiser z dolní kovárny měl také velmi
krásný betlém s figurkami od Dominika Rudolfa. Oba betlémy vykoupil ve dvacátých letech 20. stol. Anton Pius
Olbrich ze Šluknova, který svůj velký betlém prodal roku 1938 majiteli továrny na potraviny Rippovi ve
Pfaffenhofenu.

O betlémech v Dolní zemi, o jejich řezbářích a tvůrcích podává velmi podrobnou zprávu Joseph Rupprecht ve své
knize "Severočeská říše jesliček" (vlastním nákladem Karlstadt n/Mohanem, 1961).
Informace převzaty z webu Osady Kopec www.hemm.cz. Text je chráněn autorským zákonem.
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