Masopustní průvod v obci
Masopustní průvod patří v naší obci k tradiční akci. V sobotu 9. března kolem jedné hodiny odpoledne se zhruba 70
účastníků sešlo v Zahradech před učilištěm. Všichni přítomní se posilnili připraveným drobným občerstvením
v podobě jitrnic, jelit, tlačenky, koblih a masopustních koláčů. Někteří i využili možnosti se posilnit něčím „silnějším“.
Počasí nám v průběhu celého dne vcelku přálo, jen v jednu chvíli se zvedl vítr a maličko pršelo, ale naštěstí šlo jen o
pár minut nepříznivého počasí.
První zastávka byla nedaleko od samotného začátku průvodu. Občerstvení si připravila rodina Gákova. Téměř celý
průvod se až k nevíře „nacpal“ do menšího domku a vrhl se na připravené pochoutky. Vzhledem k tomu, že se tato
zastávka odehrávala v nepřehledné zatáčce, pomohla k bezpečnému provozu na silnici Policie ČR. Další zastávka byla
u rodiny Vondráčků mimo hlavní komunikaci. Zde již byl prostor k tanci a mnozí toho využili. Zastávka číslo tři byla u
rodiny pana zastupitele Jelínka. Na této zastávce si přítomní nemohli vynachválit domácí pečivo. Poté se průvod
přesunul opět na hlavní komunikaci k další zastávce u rodiny Pešků. Zde průvod překvapil právě poryv větru s lehkou
přeháňkou a nikomu se nechtělo ven z garáže. Když se nepříznivé počasí udobřilo, vyrazil průvod po hlavní silnici
směrem k poslední zastávce u rodiny Horáků. Po celou dobu nás doprovázelo vozidlo Policie ČR a obecního úřadu. Na
této poslední zastávce byla již vidět „únava“ některých z průvodu. Zbýval nám už pouze přesun do Polyfunkčního
domu, kam se po celou dobu masopustu převážely zbytky dobrot ze zastávek.
Celý průvod se velmi povedl a přítomní si ho náramně užili. Velký dík patří všem organizátorům - hostitelům, celé
rodině Litterů, paní Ostapčukové, Mateřské školce Staré Křečany a hlavně Folklornímu souboru Lužičan, kteří tvořili
tu pravou atmosféru masopustního průvodu. Děkujeme a na příští rok se opět těšíme!
obec Staré Křečany

2 |S t r á n k a

Starokřečanský zpravodaj

březen 2019

Mezinárodní den žen
Oslava nejdůležitějších osob v našem životě – MDŽ, proběhla v sobotu 9. března hned po masopustním průvodu
v Polyfunkčním domě.
Na tuto akci si našlo cestu kolem 100 občanů. Začátek proběhl v 17:00, kdy starosta obce krátkou řečí všechny
přivítal a popřál krásný Mezinárodní den žen. Poté každá přítomná obdržela malou kytičku jako pozornost. K tanci a
poslechu hrál pan Rengl, který se střídal s Folklorním souborem Lužičan. Po celou dobu akce bylo zdarma jídlo (slané,
sladké, maso).
Akce se vydařila a protáhla se až do 23 hod.
obec Staré Křečany
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Valná hromada TJ Jiskra Staré Křečany
Dne 2. března 2019 se konala valná hromada TJ Jiskra
Staré Křečany, této valné hromady se zúčastnilo 40
zletilých členů z celkového počtu 81 zletilých členů.

bude poskytnuta pomoc při Starokřečanských
slavnostech, pálení čarodějnic a bude pořádán velmi
oblíbený „Novoroční fotbálek“.

Valná hromada schválila veškeré potřebné zprávy za
rok 2018, kterými jsou:

6. 7. 2019 se uskuteční oslava 70. výročí od založení TJ
Jiskra Staré Křečany, na tento den je naplánováno
přátelské utkání s gardou Bohemians 1905 vč.
autogramiády, vernisáž fotografií, večerní zábava s
živou hudbou.

Zpráva o činnosti, Zpráva o hospodaření, Zpráva o
sportovní činnosti, Zprávu revizní komise o kontrole
hospodaření za rok 2018. Valná hromada dále
schválila Návrh rozpočtu na rok 2019 a Plán činnosti
na rok 2019, dále pak valná hromada přijala
seznámení s problematikou GDPR a podpis formulářů
k vedení GDPR.
Hlavní náplní fotbalového oddílu jsou dobré výsledky
na poli sportovní činnosti a také dobrá reprezentace
TJ Jiskra Staré Křečany a obce Staré Křečany.

Valná hromada také schválila připojení Klubu stolního
tenisu pod TJ Jiskra Staré Křečany, z.s., kde
zodpovědným zástupcem bude pan Robert Dlouhý a
dále návrh Obce Staré Křečany na pojmenování
jednotlivých sportovišť podle významných osobností.
obec Staré Křečany

Dalším cílem je řádné zacházení a údržba s majetkem,
který má TJ Jiskra pronajatý a je majetkem obce Staré
Křečany, proto byl odsouhlasen návrh na investice do
tohoto majetku ve výši 300.000,-. Tyto prostředky
půjdou zejména na pískování vnějšího pláště kabin,
opravu střechy, zhotovení přístřešku nad terasou,
úprava venkovního pláště WC + zateplení, nátěr
zábradlí a celková údržba hrací plochy.
I nadále bude TJ Jiskra Staré Křečany podporovat akce
pořádané obcí Staré Křečany a sama se tak zapojovat
do kulturních a sportovních akcí. Jako již tradičně

Starostové Šluknovska jednali v Krásné Lípě
V krásnolipském pivovaru Falkenštejn se v pátek 8. března 2019 sešli starostové měst a obcí ze Sdružení pro rozvoj
Šluknovska.
Jednání se zúčastnil i senátor za volební obvod Děčín Zbyněk Linhart. Na programu druhého jednání ve volebním
období 2018-2022 byla především problematika zaměstnávání osob z evidence nezaměstnaných,
prostřednictvím programu tzv. veřejně prospěšných prací (VPP). Nedostatek financí, nastavení podmínek a
systémové nedostatky v nastavení programu starostové diskutovali s ředitelem Odboru zaměstnanosti GŘ Úřadu
práce ČR Mgr. Janem Karmazínem, ředitelem ÚP Děčín Mgr. Vlastislavem Hlaváčem a s Dagmar Peterkovu,
ředitelkou pobočky ÚP Rumburk. I přes současnou nízkou míru nezaměstnanosti jsou na ÚP v Rumburku evidovány
stovky lidí, řada z nich dlouhodobě. Konkrétně např. z Krásné Lípy je to 111 osob, podmínky pro zařazení do VPP splní
pouze 14 osob (z toho 5 má překážky v práci), takže do práce bude zařazeno max. 9 osob. Vyčleněné finanční
prostředky však budou cca na 5-7 osob. Stejná situace je v ostatních obcích. Tedy drtivá většina evidovaných bude
státem podpořena státem prostřednictvím jiných sociálních dávek, bez nutnosti jakékoliv pracovní aktivity. Ze strany
starostů zazněla řada poznatků, výhrad, ale i námětů na zefektivnění programu. Stejně tak k v zásadě nefungující
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Veřejné službě. Není však v kompetenci ÚP kritizované nedostatky zásadně změnit, starostové se tedy
s problematikou obrátí (s podporou senátora Z. Linharta) přímo na MPSV ČR.
Dalšími diskutovanými tématy byly:











Severočeská vodárenská, a. s. – nominace zástupce regionu do Dozorčí rady společnosti
Situace v recyklaci odpadů – kolabující systém třídění plastů v ČR
MAS Český Sever – předání zpracovaného Komunitního plánu Šluknovska
Informace k Lužické nemocnici a účast starostů na dalším vyjednávání
Informační tabule k měření rychlosti na Studánce – stav povolovacího procesu
Poškozování obecních komunikací v důsledku likvidace kůrovcové kalamity v lesích okolo obcí
Nominace zástupců Sdružení do Svazu měst a obcí ČR a Rady Euroregionu Nisa
Personální stavy Policie ČR v regionu a signály o chystané reorganizaci v území
Dojezdové časy záchranky v severní části regionu v průběhu střídání směn – nedodržení zákonných intervalů
Zachování rychlíkového spojení Kolín – Rumburk – pozitivní změna stanoviska po naší intervenci na
Ústeckém kraji.

Na závěr jednání proběhla volba nového vedení Sdružení. Předsedou byl na další 4 roky zvolen starosta Krásné Lípy
Jan Kolář, místopředsedy jsou Roman Forfera, starosta Rybniště a Robert Holec, starosta Dolní Poustevny. Starostové
současně poděkovali dosavadnímu předsedovi Michalovi Majákovi, starostovi Jiříkova, za odvedenou práci
v minulém období.
Další jednání je naplánováno na červen a bude se konat ve Starých Křečanech.
JK

MŽP spouští pilotní projekt bezúročných půjček na výměnu kotlů
Ministerstvo životního prostředí umožní obcím a
městům v Ústeckém kraji prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí získat pro občany tzv.
“kotlíkovou“ půjčku na výměnu starého kotle až 200
tis. Kč. Podmínkou je výměna starého neekologického
kotle na uhlí za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu
nebo plynový kondenzační kotel prostřednictvím
podání žádosti na příslušné krajské pracoviště
k získání dotace na výměnu tohoto kotle.
Tato půjčka k předfinancování výdajů je bezúročná.
V rámci této nabídky může žadatel využít i služeb
specialisty na obci, který pomůže nejen se získáním
zálohy, ale i příslušné dotace.

Občané, kteří mají zájem o předfinancování výměny
kotle (získání kotlíkové půjčky), ať se obrátí na
podatelně obecního úřadu k nahlášení předběžného
zájmu o získání této formy financován.
Ministerstvo životního prostředí
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Odpady
Jarní svoz nebezpečných odpadů
Obec Staré Křečany uskuteční dne 6. 4. 2019 (sobota)
jarní svoz nebezpečných odpadů.
Mezi nebezpečný odpad patří:
oleje, barvy, lepidla, rozpouštědla, zářivky, lednice,
mrazáky, televize, plechovky a obaly od barev, mastné
hadry, akumulátory, baterie, pneumatiky z osobních
aut bez disků. Odpad, který není uveden v tomto
seznamu, nebude odvážen. Nutná osobní předávka.
Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční z těchto
míst:
Brtníky DOZP (č.p. 118) – 10:00 – 10:15
Staré Křečany (traktorka) – 10:30-11:00

BIO ODPAD
Vážení spoluobčané,
Dovolujeme si Vám oznámit, že pravidelný svoz
biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu,
(dále jen „BRKO“) v hnědých nádobách o objemu 120L
přímo od občanů bude v letošním roce zahájen ve
středu dne 3. dubna 2019.
Frekvence svozu bude probíhat pravidelně 1x za 14
dní ve středu. Doba svozu v daný den bude od 6:00 do
20:00.
Bio odpad bude v obci svážen až do listopadu. Sběrné
nádoby o objemu 120L určené pro odkládání bio
odpadů si můžete vyzvednout od 3. dubna 2019
přímo na Obecním úřadě ve Starých Křečanech u
místostarostky pí. Rejzkové v úřední dny:
pondělí a středa od 7:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00 hod.

Jarní svoz objemného odpadu
Obec Staré Křečany uskuteční jarní svoz objemného
odpadu v termínu od 8. 4. 2019 do 13. 4. 2019
(pondělí až sobota) v „traktorce“ a Brtníkách naproti
DOZP. Od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00. Sobota
od 8:00 do 12:00.
Mezi objemný odpad patří:
dřevo, vyřazený nábytek z domácnosti, matrace,
křesla, gauče, židle, skříně, dveře, koberce a jiné
podlahové krytiny, linolea, lyže, snowboardy, sáňky,
kola, zrcadla, sanitární keramiky, umyvadla, vany, WC
mísy atd.
Mezi tento odpad nepatří:
stavební odpad, pneumatiky, lednice, mrazáky,
televize, autobaterie a jiné nebezpečné odpady

Upozornění!
Od 10. 4. 2019 budou v prodeji známky na letní
období směsného komunálního odpadu (1. 5. 2019 –
31. 10. 2019) v úřední dny:

Pondělí a středa od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do
16:00.

6 |S t r á n k a

Starokřečanský zpravodaj

březen 2019

František Antonín Bernard
František Antonín Bernard se narodil 23. července 1914. Po absolvování střední školy se vyučil jako letecký mechanik.
V roce 1936 zahájil pilotní výcvik s českým letectvem v Prostějově a na kvalifikaci letce pokračoval v armádní škole
v Hradci Králové. Po vpádu německého vojska v březnu 1939 uprchl do Polska a následně se po moři dostal do Calais
(24. srpna 1939).
Ve Francii se zapsal do l'Armee de l'Air (francouzské letectvo) a 13. května 1940 byl poslán k stíhací letce GC II/2, kde
pilotoval MS406 – francouzský jednoarový jednoplošný stíhací letoun. Po německé invazi se jeho jednotka stáhla
z Lyonu do Montpelieru a následně do Perpignan. Když Francie kapitulovala, vydal se vlakem do Casablanky, odkud
se přeplavil do Anglie. 26. července 1940 byl zařazen do RAF jako seržant a poslán k 310. letce v Duxfordu. Během
následujících týdnů byl převelen ke 238. letce. U této letky se podílel na sestřelení Ju88. 1. května 1941 nastoupil do
32. letky u Pembrey a 10. května se podílel na sestřelení He 111. Po roční odmlce se vrátil k operacím s 313. českou
perutí, která sloužila do 22. června 1943.
Po skončení války se Bernard vrátil do Československa, ale jako mnoho bývalých letců RAF byl v roce 1948
perzekvován komunistickou vládou. V témže roce emigroval na Nový Zéland, kde 17. 6. 1980 zemřel. Toto je ve
stručnosti život pilota RAF, který se narodil ve Starých Křečanech a téměř dvacet let tu žil.
obec Staré Křečany

Základní a Mateřská škola Staré Křečany
Masáže děti dětem
Na čtvrtek 28. 3. 2019 od 17:00 v budově základní
školy zveme všechny rodiče s dětmi na besedu
představující program masáží „děti dětem“ v rámci
programu MISP, který se úspěšně realizuje ve školách
různých zemí světa. Tento program napomáhá dětem
snižovat agresivní chování ve třídách, zvyšuje
kreativitu a pozitivní přístup k učení. Během besedy se
rodiče společně se svými dětmi seznámí se základními
principy této metody. Vyzkouší si jednouchou základní
sestavu, kterou mohou po té realizovat pravidelně
doma, nebo děti vzájemně ve třídě.

Zdravá výživa pro děti
Na středu 10. 4. 2019 od 17:00 v budově základní
školy srdečně zveme všechny rodiče na besedu o
zdravé výživě. Dozvíte se, co vše potřebuje vaše dítě
jíst a čemu by se mělo vyhýbat, co je to zdravý talíř a
skutečné potraviny, anebo jaký vliv má jídlo na zdraví,
pohodu a školní výsledky vašeho dítěte. Nebudou
chybět tipy na svačiny a svačinky pro vaše školáčky.
Součástí bude i malá ochutnávka.

Akce je zdarma!

Kontakt: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz; tel.: 775
552 790

Počet míst je omezený a na akci je třeba se přihlásit.
Kontakt: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz; tel.: 775
552 790

lektorka kurzu: Mgr. Barbora Součková
Počet míst je omezený a na akci je třeba se přihlásit.

Akce

je

pro

účastníky

zdarma!
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Zklamání ze spolku Alt Ehrenberg
Na základě pozvánky nalezené v poštovní schránce jsem vyrazil v úterý dne 12. 3. pln očekávání na první veřejnou
schůzi tohoto nově vzniklého spolku, na které, jak se slibovalo v pozvánce, budeme seznámeni s činností a cíli. Ale
ouha, po představení předsedy Ing. M. Fadrhonce a omluvy nepřítomnosti své přítelkyně jsem očekával představení
všech přítomných členů spolku, což je takové nepsané pravidlo, ale bohužel jsem čekal marně – nekonalo se. To bylo
pro mě první zklamání, jelikož jsem znal pouze polovinu zasedajících členů.
Jako další bod jsem si myslel, že bude osvěta o plánované činnosti a cílech spolku, ale proběhlo hned druhé zklamání.
Ihned se začala debata na téma kulturní dům. Zbourat či nezbourat? A v návaznosti na toto téma se současně
probírala stavba nového sportovního areálu, jehož součástí má být i nový kulturní dům. Vím, že jsou to velké plány je to velká investice, ale předpokládám, že obec bude mít tuto akci dobře promyšlenou a že se nedostane do nějaké
dluhové pasti. Po cca 2 hodinách debaty, kdy se argumentovalo, co se dřív udělalo dobře a co dneska špatně a někdy
i obráceně jsem usoudil, že důvody, kvůli kterým jsem do Polyfunkčního domu šel, se nedozvím.
Na obhajobu spolku musím podotknout, že byly dány na stoly stanovy spolku, které jsou spíše všeobecného rázu. Nic
konkrétnějšího mimo probírané téma kulturního domu, co by se mohlo od spolku očekávat, jsem se tam nedočetl.
Na závěr mého příspěvku, který jsem musel po prožitém večeru napsat, cítím, že tento nově založený spolek spíše
svými postoji a názory bude naši obec rozdělovat než stmelovat. Navíc k této problematice se mohli všichni občané
již cca před 3 roky vyjádřit na veřejných schůzích zastupitelstva nebo jiných akcích pořádaných přímo na téma
kulturní dům.Bohužel účast občanů byla vždy tristní a nezájem potvrzovala vždy minimální účast.Probudili se, až s
křížkem po funuse, kdy už je většina podstatných rozhodnutí odsouhlasena zastupitelstvem obce a čeká se na jejich
realizaci.
Kunze Josef

Podpora rodin s dětmi
V rodině, které byla služba doporučena, došlo k umístění dětí do dětského domova. Děti byly zanedbané a žily v
nevyhovujících podmínkách. Děti žily s matkou a otcem v malém bytě, ve kterém chybělo základní vybavení, postele,
nábytek, všude byl velký nepořádek a zima, v bytě plíseň. Rodina neměla dostatek finančních prostředků, neuměla s
financemi hospodařit, otec dětí nepracoval, děti často hladověly. Služba probíhala 3x týdně v domácnosti. Hlavními
cíli spolupráce bylo zlepšit a stabilizovat psychický stav uživatelky služby- matky dětí, najít pro otce dětí zaměstnání,
dát do pořádku domácnost, rozšiřovat a upevňovat rodičovské kompetence obou rodičů, naučit rodinu hospodařit s
financemi, získat děti zpět do rodiny. Zprvu byla práce v rodině velmi obtížná, matka i otec pochopili až časem, co
znamená pro děti vhodný domov a podmínky, jaké kroky je třeba vykonat, co vše je nutné zajistit a na čem pracovat.
Matce byla s podporou služby zprostředkována psychologická pomoc, otci dětí zaměstnání, v domácnosti bylo
postupně vše dáno do pořádku – vymalováno, zajištěno její vybavení, byla zprostředkována materiální i potravinová
pomoc. Oba rodiče začali aktivně se službou spolupracovat a připravovat pro sebe i své děti pěkný a čistý domov.
Pracovali na sobě s cílem získat děti zpět do své péče, komunikovali za podpory pracovnice služby s dětským
domovem a dalšími institucemi. Otec dětí získal a udržel si své zaměstnání, začaly se řešit dluhy. Matka byla
doprovázena pracovnicí k soudním jednáním, na úřady, do zdravotnických zařízení.
Děti byly čím dál častěji propouštěny z dětského domova domů k rodičům na propustky, zprvu na kratší, postupem
času na delší období. Při pobytu dětí doma matka pravidelně se službou pracovala na rozvoji péče o děti, o
domácnost, docházelo k různým nácvikům, uplatňování teoretických vědomostí v každodenním životě.
V současné době jsou všechny děti doma na dlouhodobé propustce. OSPOD podpořil návrat dětí do rodiny návrhy
na zrušení ústavní výchovy. Nyní probíhají soudní jednání, dvě nejmladší děti jsou již soudně svěřeny zpět do péče
matky.
Tolik o jedné dlouhodobé spolupráci s rodinou, na které tým Kostky pracoval. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi poskytují podporu rodinám s dětmi v obtížné sociální situaci, u kterých je ohrožen vývoj dětí nebo fungování
rodiny. Jsou časově náročné, protože pracovník si nejdříve musí získat důvěru členů rodiny, než s nimi následně může
začít pracovat na zlepšení jejich situace.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi finančně podpořil Ústecký kraj a Evropská unie.
Mgr. Renáta Kučerová, sociální pracovník, vedoucí služby
Bc. Dagmar Válková DiS., pracovník v sociálních službách
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Informace
Jóga pro zdraví

Lužická nemocnice

Cvičení určené pro ženy i muže bez rozdílu věku,
sportovcům, nesportovcům, mladým i seniorům. Ženy
v období těhotenství vítané.

Lužická nemocnice a poliklinika oznamuje, že MUDr.
Jindřiška Nová – RHB nebude celý duben ordinovat.
Provoz rehabilitace nebude přerušen. Děkujeme
z pochopení.

Každý čtvrtek od 17:30 - 18:30 v Základní škole Staré
Křečany.
obec Staré Křečany

Lužická nemocnice a poliklinika

Sběr žlutých pytlů
Sběr žlutých pytlů probíhá:

Těžba dřeva
Varování pro všechny občany. Od začátku roku
probíhá kalamitní kůrovcová těžba v osadě Kopec.
Prosíme o zvýšenou opatrnost na místní komunikaci a
okolí těžby.
lesní hospodář obce

Poděkování pracovníkům ObÚ
Chtěl bych tímto poděkovat celému obecnímu úřadu,
zvláště paní Božikové, Rejzkové a Peškové za to, že
kdykoliv se na ně obrátím, vždy mi ochotně se vším
perfektně pomohou.
F. Šimon
Staré Křečany

Cyklistický závod kolem Vlčí hory
Chtěli bychom upozornit občany, že dne 27. 4. 2019
Městský úřad Rumburk stanovil přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích spočívajících
v osazení přechodného dopravního značení na místní
komunikaci a silnici č. II/265, III/2656 a III/2657 v trase
závodu „Cyklistický závod Okolo Vlčí Hory 2019“.
Vlčí Hora – Brtníky – Panský – Staré Křečany – Zahrady
u Krásné Lípy.

Čtvrtek
8:00-11:00 a 12:30-15:30
Pátek
8:00-11:00 a 12:30-14:30
Dále pak první sobotu v měsíci od 8:00-11:00.

TJ Jiskra Staré Křečany
Našim fotbalistům končí zimní pauza a první soutěžní
kolo odehrají 31. března na hřišti FK Chřibská. Bude to
zajisté velmi těžký zápas, jelikož se jedná o protivníka,
který je v současné době na prvním místě tabulky.
Bodová ztráta mezi kluby je propastných 16 bodů.
Pevně však věříme, že se naši kluci přes zimu pilně
připravovali a budou v jarní části sbírat hodně bodů.
První domácí zápas se odehraje v neděli 7. 4. od 16:30
proti FK MULTITEX Huntířov. Přijďte našemu klubu
připravit to pravé domácí prostředí!
obec Staré Křečany

Poděkování
Chtěl bych velmi poděkovat redakci Starokřečanského
zpravodaje za zmínku v minulém díle o výsadkářské
lvici Lydii Studničkové. Je třeba si tato významná
jména a historii naší obce stále připomínat.
Vaník
Brtníky

Jedná se o úplné omezení – okruhový závod po dobu
průjezdu cyklistů.

Poděkování občanům
Tímto bychom rádi poděkovali občanům obce, kteří se
zúčastnili informační schůzky spolku Alt Ehrenberg,
z.s., dne 12. 3. 2019, a také vedení obce za poskytnutí
prostor v Polyfunkčním domě.
Členové spolku Alt Ehrenberg, z. s.
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