Atletická olympiáda dětí DSO SEVER
Dne 21. června 2019 od 9:00 proběhla Atletická olympiáda dětí, kterou pořádal Dobrovolný svaz obcí SEVER. Každá
obec musela vybrat ze svých dětí 20 (starší žactvo, mladší žactvo, starší přípravka, mladší přípravka a předpřípravka).
Každá kategorie obsahovala dvě dívky a dva chlapce. Ne všechny obce obsadily plně svou soupisku, naše obec však
mezi ně nepatřila, za což děkujeme rodičům a školám. Celkem se atletické olympiády zúčastnilo 12 měst a obcí –
Dolní Poustevna, Doubice, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Staré Křečany, Šluknov,
Velký Šenov a Vilémov.
Pro naše atlety byla zajištěna doprava tam i zpět. Ráno jsme se tedy sešli na návsi v 7:15 a čekali na autobus. Ten měl
sice lehké zpoždění kvůli dopravní nehodě, ale na městský stadion v Rumburku jsme se dostali včas. Pro děti a žactvo
byl připraven sprint, skok, hod a štafety. Největší úspěchy obce zařídila Petra Pokorná v hodu a Filip Ševeček ve
sprintu, ve své kategorii vyhráli! Staré Křečany se umístily na devátém místě celkem a na druhém mezi obcemi se
ziskem 13 195 bodů. Na prvním místě se jako loni umístil Rumburk s celkovým ziskem 22 668 bodů.
Před závěrem celé akce, nám byl představen nadějný vícebojař František Doubek z atletického oddílu AC Jablonec
nad Nisou, z.s., který je v letošním roce mistrem republiky v kategorii dorostenců. Navíc zaostal pouhých 139 za
českým rekordem. Předvedl nám skok do dálky a hod oštěpem.
Po celou akci nám přálo počasí a bylo krásně, děti si disciplíny užily a domů odjížděly s velmi dobrým pocitem.
obec Staré Křečany
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Oslava 70 let Mateřské školy Staré Křečany
Dne 18. června od 15:00 proběhla oslava v zahradě Mateřské školy Staré Křečany. Důvodem oslav bylo výročí 70 let
od vzniku školky. Tato událost byla veřejnosti přístupná a hlavně krásně připravená. Učitelky a děti si pro nás
připravily více jak hodinovou módní přehlídku od roku 1940 po dekádách až po současnost. Učitelky vlastnoručně
vyrobily veškeré šaty pro děti, což muselo dát neskutečnou práci. Pozvány byly i bývalé učitelky a personál školky.
Pro mnoho z nás byl návrat do školky nostalgií, jelikož naší školkou prošla většina z přítomných diváků. Proto chceme
celé školce poděkovat za krásný zážitek.
Po módní přehlídce proběhlo dekorování předškoláků, kteří nastupují do naší základní školy. Na úplný závěr vystoupil
pan František Zahradník a společně se spolkem Alt Ehrenberg, z.s. věnovali školce vyrobené závodní auto na zahradu.
obec Staré Křečany

Společné jednání starostů Šluknovska pod Dymníkem
V pátek 7. června se potřetí v novém funkčním období
sešli na jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ)
starostové či jejich zástupci ze 17 obcí regionu (bez
Varnsdorfu). Tentokrát byly hostitelem Staré Křečany.
Jednání se účastnil i senátor Zbyněk Linhart. Na
programu jednání byla následující témata:
přeshraniční zdravotní péče, financování rozpočtů
obcí,
bezpečnostní
situace
a
připravovaná
optimalizace policejních útvarů na Šluknovsku a
situace v Lužické nemocnici v Rumburku.
K tématu poskytování přeshraniční zdravotní péče pro
občany Šluknovska na jednání vystoupili představitelé
zdravotní pojišťovny RBP, kteří představili svoji
nabídku, kdy jsou připraveni pro své klienty nabídnout
možnost čerpání zdravotní péče v blízkém saském
příhraničí v rámci zákonného zdravotního pojištění.
Nabídka je, v kontextu stále se zhoršující dostupnosti
základní lékařské péče v regionu, velmi zajímavá a
starostové přislíbili podporu informační kampani,

kterou RBP-zdravotní pojišťovna v nejbližší době v
regionu spustí.
Další host, Ing. Jiří Aster, tajemník a člen
předsednictva Hospodářské a sociální rady okresu
Děčín, v zajímavé prezentaci představil systém
vyrovnávání regionálních ekonomických rozdílů v SRN
prostřednictvím přerozdělování sdílených daní.
Zjednodušeně lze říci, že ekonomicky výrazně
výkonnější spolkové země z jihu Německa pomáhají
chudším regionům, převážně na severu země. To lze
považovat za inspirativní pro ČR, neboť strukturálně
postižené
regiony
(Ústecký,
Karlovarský
a
Moravskoslezský kraj) na výrazné zvýhodnění a
podporu, přes všemožné deklarace, stále jen čekají.
Nejvíce času starostové věnovali informacím
k problematice bezpečnostní situace a připravované
optimalizace policejních útvarů na Šluknovsku, které
přednesli plk. Ing. Petr Sytař, náměstek ředitele
krajského ředitelství pro vnější službu v Ústí nad
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Labem a plk. Ing. Pavel Pechy, zástupce vedoucí ÚO
Děčín Policie ČR. Bezpečnostní situace je
stabilizovaná, statistiky vykazují v regionu klesající
nápad trestné činnosti, s výjimkou drogové
problematiky. Policie v kraji, i na Děčínsku, se potýká
s dlouhodobým nedostatkem policistů, nedaří se
doplňovat tabulkové početní stavy. Vzhledem k vývoji
technologií, změnám v charakteru a trestné činnosti, a
i s ohledem na nedobrý personální vývoj, připravuje
Krajské ředitelství optimalizaci policejních útvarů, a to
nejen na Děčínsku. Starostové byli seznámeni se
základními principy chystaných změn s tím, že
v průběhu měsíce srpna proběhne další jednání na
Krajském ředitelství PČR v Ústí nad Labem. Již v této
fázi však několik starostů vyjádřilo obavy
z připravovaných změn.
Na závěr jednání proběhla diskuse k problematice
záchrany Lužické nemocnice, a.s. v Rumburku.
Starosta Rumburku Ing. Lumír Kus v dopise
hejtmanovi Ústeckého kraje (který na vědomí zaslal i
předsedovi SPRŠ) vyjádřil nespokojenost s neustálým
odkladem jasného rozhodnutí ve věci případného
převzetí Lužické nemocnice pod Krajskou zdravotní, a.
s. Zároveň v dopise sděluje, že pokud do 27. 6. 2019
neobdrží město Rumburk k tomuto jasné stanovisko,
nebude nadále schopno udržet nemocnici v provozu a
bude
muset
přistoupit
k jejímu
uzavření.

červen 2019

V rozsáhlé diskusi starostové Šluknovska vyjádřili
nesouhlas s postupem Ústeckého kraje, resp. Krajské
zdravotní a.s. prostřednictvím senátora Zbyňka
Linharta se opakovaně obrátí na ministra zdravotnictví
Adama Vojtěcha. O pomoc požádají předsedu vlády
Andreje Babiše a opakovaně Zastupitelstvo Ústeckého
kraje na plánovaném zasedání 2. 6. 2018 v Ústí nad
Labem. Je potřeba jasně říci, jak bude státem, krajem
a pojišťovnami zajištěna akutní lůžková péče pro 55.
tis. občanů Šluknovska, navíc v době prázdnin, kdy
počet obyvatel v regionu výrazně narůstá.
Na příštím jednání se starostové sejdou začátkem září
v Rybništi.
Jan Kolář, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska
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Setkání starousedlíků
Dne 15. června od 9:00 proběhlo tradiční setkání
starousedlíků. Letošní ročník jsme pojali v trochu
volnějším stylu. Nebylo nic striktně dáno a časový
harmonogram jsme nechali volnější. Starousedlíci se
začali shromažďovat před kostelem sv. Jana
Nepomuckého od 9. hodiny ranní. Kostel byl již
přístupný, kolem desáté hodiny zde proběhla mše. Po
ní se větší část přesunula na hřbitov a zavzpomínala
na své předky.
Následoval oběd a prohlídka naší základní školy, kde si
starousedlíci zavzpomínali na svá školní léta. Za
vynikající oběd sklidila školní kuchyně potlesk od
všech přítomných. Školou je provedla paní ředitelka a
ukazovala, co je nového. Všem se ve škole líbilo, ale
po náročné prohlídce se většina chtěla již posadit a
odpočinout si. Přesunuli jsme se tedy do

Polyfunkčního domu, kde byl připraven kulturní
program od Základní a Mateřské školy Staré Křečany a
hudební vystoupení vážné hudby pana Weisse a jeho
žákyň.
Všichni, co se na této události něčím přičinili, dostali
mnoho díků od starousedlíků. Velmi se jim u nás líbilo
a těší se na další rok.
Za obecní úřad chceme poděkovat personálu jídelny
základní školy, paní účetní a jejím dětem, paní
ředitelce za zpřístupnění školy, dětem ZŠ a MŠ za
vystoupení, Veronice a Martinovi Vondráčkovým za
obsluhu a přípravu Polyfunkčního domu. Všem ještě
jednou velice děkujeme a vážíme si toho!
obec Staré Křečany

Hlasujte!
Na posledním veřejném zasedání v diskuzi vznikl návrh, aby si občané rozhodli, zda mají v obci vzniknout nové
lavičky. Pokud souhlasíte, tak kde by se měly umístit? Proto vás všechny žádáme o hlasování na webových stránkách
obce, nebo přímo na podatelně obecního úřadu. Anketa je anonymní.

obec Staré Křečany
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70 let křečanského fotbalu
Vážení spoluobčané,
chceme vás pozvat na velkou oslavu našeho
fotbalového klubu. Dne 6. července od 15:00 oslavíme
70 let křečanského fotbalu.
Na tento velký den odhalíme dvě pamětní desky. První
u hřiště Základní školy Staré Křečany, které se
následně přejmenuje hřiště Josefa Horáka, a druhou u
fotbalového hřiště Starých Křečan. Následovat bude
vernisáž výstavy o historii klubu. Od 17:00 proběhne
hlavní hřeb události a tím je slavnostní výkop zápasu
Gardy TJ Jiskra Staré Křečany proti Gardě Bohemians
1905. Před a po zápasu proběhne autogramiáda.
Večer se můžete těšit na venkovní zábavu a hrát bude
Pro band – Jirka Procházka.
Občerstvení zajištěno po celý den, vstupné 50,- Kč,
děti zdarma.
obec Staré Křečany

Nemocnice Rumburk
Vážení občané Šluknovského výběžku, nemocnice v Rumburku má díky své spádové poloze pro Šluknovský výběžek
nenahraditelnou úlohu a doposud poskytovala komplexní zdravotní péči pro bezmála 55 tisíc obyvatel výběžku. Z
důvodu špatné finanční kondice byla společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. během několika let postupně
převedena do vlastnictví města Rumburk. Těmito rozhodnutími však bývalé vedení města uvalilo na město obrovské
břímě, které Rumburk není schopen v současnosti dlouhodobě utáhnout. A to nehledě na fakt, že de facto suplujeme
povinnost zajištění zdravotní péče, kterou mají ze zákona zdravotní pojišťovny. Jako jediný vlastník se město už dva
roky neúspěšně snaží sehnat strategického partnera. Po neúspěšném jednání s Ústeckým krajem o převodu a
neúspěšném tendru na prodej nemocnice, se po volbách v roce 2018 vedení Rumburku opět vrátilo k jednání s
krajem, potažmo s Krajskou zdravotní, a.s. (KZ)
Od podzimu loňského roku proběhlo několik konstruktivních schůzek s Krajskou zdravotní a představiteli Ústeckého
kraje. Se starostou největšího města výběžku Stanislavem Horáčkem a dalšími zdejšími představiteli, jsme v únoru na
schůzce na Ministerstvu zdravotnictví deklarovali společný postup. Krajskou zdravotní bylo na tomto místě přislíbeno
nalezení řešení situace do dvou měsíců. Ještě během prováděného auditu pro převod podniku (due dilligence),
kterou si zadala KZ, jsme byli několikrát ubezpečeni, že KZ je připravena jednat nejméně v oborech interna a
chirurgie. Spolupráce v dalších oborech měla vyplynout z provedené hloubkové prověrky, o které se předpokládalo,
že bude provedena do konce dubna, první předběžný výstup byl na konci května. Ve stínu těchto informací jsme
potvrdili, že město Rumburk je připraveno provoz nemocnice finančně zajistit do září 2019.
Kroky, které jsme během těch osmi měsíců udělali, byly rychlé, přestože je to jako řídit vlak, kterému zanedlouho
končí koleje, a vy nevíte, jestli se vám povede ho ukočírovat. Postupovali jsme s plným vědomím, že čas jsou peníze.
Provoz nemocnice je velmi ztrátový a odebírá městu každoročně skoro pětinu rozpočtu. Provoz města je z důvodu
deponace finančních prostředků pro pokrytí ztrát nemocnice zajištěn jen v nejnutnějších oblastech, nezbývá na
investice a město strádá ve svém rozvoji. V rámci restrukturalizace nemocnice bylo provedeno sestěhování
některých oddělení. Přes všechna ujišťování však nemocnice rychle ztrácí důvěru lékařů, lékařského personálu i
pacientů a její ztráta se tím jen prohlubuje. Zároveň jsme KZ „napomínáni“ za přílišnou rychlost, kterou po ní
vyžadujeme. Už dnes je podle nových informací jasné, že převod nebude proveden ani do září 2019 a že KZ požaduje
další doplňující analýzy a jednání se zdravotními pojišťovnami.
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Zastupitelstvo města Rumburk bude na svém zasedání dne 27. 6. 2019 rozhodovat o dalším osudu nemocnice. Bude
muset rozhodnout o pokrytí ztráty nemocnice za rok 2018 ve výši 52 mil. Zároveň bude schvalovat finanční plán na
rok 2019, to znamená maximální částku povolené ztráty v tomto roce. Město Rumburk už není ve stavu, kdy by
mohlo čerpat další úvěr a částka na pokrytí ztráty bude proto nižší než v minulých letech. Z toho vyplývá i termín
možného financování ztráty nemocnice – září 2019. Po tomto termínu by již město provozovalo nemocnici s
vědomím poškozování věřitelů, což je trestně postižitelné a zastupitelstvo takový krok těžko schválí. V tomto novém
světle se proto bohužel objevuje skutečně reálná možnost uzavření Lužické nemocnice a s tím spojené ukončení
poskytování zdravotní péče v regionu.
Lumír Kus
starosta města Rumburk

Strategičnosti našich strategií
Tak jsme v Senátu projednávali další tzv. strategii. No, nejdříve si připomeňme, co znamená takové slovo strategie –
tak třeba jedna z definic: Strategie je dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení konkrétního cíle.
Málokteré slovo je ale u nás ve veřejné správě v takové míře zneužíváno jako slovo strategie. Také slovo „koncepce“.
Tomu předchází většinou analýza. A po koncepci či strategii máme tzv. akční plány. Vlády pak často používají slovo
„priorita“. Až na to, že když těch priorit mají vlády hodně, nemají vlastně žádnou. A tak je to i s těmi strategiemi!
Když nevíme co dělat, nechceme rozhodnout, zřídíme komisi, zadáme strategii. Mnoho dokumentů, který vláda a
nejrůznější státní instituce vydávají, pojmenují „strategií“ či nějak podobně. Máme proto stovky tzv. strategií na
národní úrovni. Pak máme krajské, regionální (MAS), obecní – jak celkové, tak „oborové“ – třeba k dopravě či
sportu… Počkejte, až se to jednou propojí … se nestačíme divit! Dozvíme se z nějaké státní strategie, jakého cíle
chceme dosáhnout? A jaký cíl všechny strategie spojuje? Co je strategie strategií? A co je jejím cílem?
O týden dříve jsme na Výboru např. projednávali Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+. Dnes už má přes 200 stran,
na cca 15 stranách jsou vyjmenovány desítky státních strategií! Nenašel jsem tam opět v zásadě žádný konkrétně
stanovený měřitelný a reálný postupný a cílový indikátor, nenašel jsem tam ani korunu na finanční krytí, ani náznak
toho, kolik to celé má či může stát a kam to má dospět. A když už - zlepšila nějaká z těch stovek strategií některé naše
problémy?
Podívejte se třeba na rostoucí počet vyloučených lokalit. A kolik jsme na to měli, máme a kolik děláme strategií, aby
to klesalo? A co se děje? Vyloučené lokality a lidi v nich rostou. Proč se teda raději neptáme a nezjišťujeme, proč
předchozí strategie a přístupy nefungovaly? Proč dělají stále dokola to samé, když to nefunguje?
A tak jsme projednali další tzv. strategii, tentokrát rozpočtovou. Nalezl by někdo, v čem je tato strategie strategická,
proč se to jmenuje zase strategie? Kam nás chce tato strategie posunout, jaké problémy chce zmírnit, jakého nového
cíle chce dosáhnout?
Tušíme např., že potřebujeme změnit financování regionů, zejména z důvodu potřeby zastavit propady postižených
regionů, tedy prohlubování rozdílů mezi regiony. Nějaká taková reflexe ve „strategii“? Nic. Někde jsem zaregistroval,
že máme být „zemí budoucnosti“ („The Country for Future“, říká premiér). Máme na to už dokonce logo. Zpracovali
jsme na to zase nějaké strategie, třeba Inovační strategii ČR 2019 až 2030 nebo Digitální Česko. Abychom byli
opravdu zemí budoucnosti, minimálně musíme vice než dosud vyvíjet a inovovat, ne? Jak to, že se tedy v této
rozpočtové strategii snižují nebo v lepším případě stagnují výdaje na podporu výzkumu, vývoje, a inovací? A na
digitalizaci celého Česka vláda nakonec uvolní 9 milionů? To je ta strategičnost a soulad s vizí země budoucnosti?
Snižují se v tom výhledu výdaje na sociální služby a politiku zaměstnanosti. Jsou neměnné výdaje na bezpečnost. To
je také strategické s ohledem na očekávaný demografický a bezpečnostní vývoj?
Nebo když se tady píše, že zákon o střetu zájmů zpřehlednil znění a zpřísnil sankce… To jako opravdu? Zpřehlednil?
Proč nám tedy musí říkat až Evropská komise, že tady nejsme schopni plnit ani český ani evropský zákon o střetu
zájmů? A proč my říkáme, že na to máme úplně opačný názor, když je to až tak přehledné? Co je potom pravda?
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Je to jen součást pokračující hry na předstírání. A možná, že právě to je tím hlavním cílem v Čechách neustále dokola
psaných strategií. Předstírat strategii.
Váš senátor
Zbyněk Linhart

Stezka odvahy – letos ve znamení deště
KČT Rumburk pořádal 4. 5. 2019 již 40. ročník stezky odvahy. Vy, kteří jste byli na prvních ročnících, jistě dnes
vzpomínáte na první soutěže, trasy a cíle, které se za ty roky změnily. Velice nás všechny těší, že i letos přišli naši
věrní a mezi nimi i ti, kteří se zúčastnili začátků této – dnes snad již mohu říct – tradiční akce.
Já sama si ten první ročník moc nepamatuji, spíše z vyprávění, ale zúčastnila jsem se ho také. Bylo to u restaurace
v Kyjově 10. 5. 1980 a trasa byla velmi krátká, asi jenom 2 km. Další ročníky, se startem na nádraží v Panském si již
vybavuji lépe. Cíl a soutěže byly na Vlčí hoře, u malého rybníčku, ve kterém stáli dva vodníci a pomáhali u jedné ze
soutěží, přeplavání brčálníku na nafukovacím lehátku. Darebákům ho přidrželi a cákali na ně a toho, kdo měl velkou
snahu, postrkovali dopředu. Další soutěž byla v pojídání koláčů. Tenkrát se mi zdály hodně veliké. Drželi nám je dva
pořadatelé, a jakmile se sešly čtyři děti, na povel se začaly prokousávat ke středu. Velikou motivací pro nás byla
lesklá pětikoruna právě v tom prostředku. Kdo k ní dojedl první, toho byla. A víte co? Vyhrála jsem! Dokonce ani
bratr mojí kamarádky to nezvládl rychleji, a že to byl pořádný jedlík. Na druhém ročníku Stezky odvahy jsem se
zamilovala. Poprvé mě posadili na krásnou bílou klisničku bez sedla. Je to moje celoživotní láska ke koním a úcta ke
všemu živému. Ano, i takovou moc pro mě má Stezka odvahy a lidé kolem ní. Ale už dost vzpomínání, přenesme se
do letošního, jubilejního 40. ročníku.
Počasí nám tentokrát nepřálo, už ráno na startu bylo chladno a občas
jemně pršelo. Všichni natěšeni a s poctivým vybavením do deště –
děti holinky a pláštěnku, u dospělých i pár deštníků – se vydali na
cestu. Přes sychravé počasí prošlo trasu 140 dětí a 196 dospělých,
celkem 336 odvážlivců. Organizátorů, včetně obsluhy u stánků bylo 70,
celkem se tedy zúčastnilo 406 lidí. V cíli na všechny čekal připravený
táborák, medaile a diplomy, soutěže a stánky s koláči, gulášem,
bramboračkou a jinými dobrotami, nástěnka se spoustou fotografií
z předchozích ročníků, airsoftové zbraně a o mnoho více vody, než
jsme si přáli. Po jedenácté hodině se více rozpršelo, po mnoha letech
se nedalo odpočívat na trávníku a nebyla možná živá hudba, ale ani to
neodradilo malé odvážlivce, aby se vrhli do soutěží s vervou jim
vlastní. I letos jsme slyšeli dětský smích a viděli úsměvy na tvářích těch
nejmenších.
Veliké poděkování patří všem sponzorům, firmám i jednotlivcům. Finanční podporu jsme měli u města Rumburk a
obce Staré Křečany. Bez pomoci těchto všech by se nebylo možné takto rozsáhlou akci zorganizovat.
Za KČT Rumburk Richterová Petra
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Informace

Zahradní slavnost

Své životní jubileum oslavili
Pan Josef Sedláček že Starých Křečan oslavil 70 let.
Oslavenci chceme za celý Obecní úřad Staré Křečany
popřát hodně zdraví, lásky a elánu do dalších let.

červen 2019

Dne 14. září proběhne od 15:00 zahradní slavnost.
Kde? V Brtníkách čp. 151. Slavnost pořádají TERRA
IGNOTA a přátelé Jedná se o soukromou akci.
obec Staré Křečany

Svátky – sběrný dvůr
Vážení spoluobčané, chceme vás upozornit, že během
státních svátků (5. a 6. července) bude uzavřen sběrný
dvůr a nebudete tak mít možnost odevzdat tříděný
odpad.
Obecní úřad Staré Křečany

Pracovnice prevence ztráty bydlení
Od začátku projektu „Lepší život pro občany Starých
Křečan“, který byl spuštěn od 1. září minulého roku,
bylo osloveno celkem 134 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!
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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