Adventní svátky v obci
Blíží se čas vánoční a všechna města a obce rozsvěcejí své stromy a uctívají další vánoční tradice. Nejinak tomu bylo u
nás v obci.
První událostí byly „Vánoce v Brtníkách“. V sobotu 30. listopadu od dvou hodin odpoledne proběhlo zdobení
vánočního stromečku, kterého se zúčastnilo 6 dětí a 10 dospělých. Program pokračoval od šesti hodin odpoledne
požehnáním vánočního stromečku a nové soše svatého Jana Nepomuckého. Svěcení vykonala Jeho Milost Mons.
IClic. Mgr. Martin Davídek z Litoměřické diecéze. Následovalo rozsvícení stromečku a zpěv několika vánočních písní.
Poté proběhl přesun ke kapli Nejsvětější Trojice, kde se odehrál koncert. Celé akce se zúčastnilo více jak 120 lidí.
Závěrem chceme poděkovat všem členům spolku a obci Staré Křečany za přípravu celé události.
spolek ZEIDLER

FOTO: Jana Vondráčková

Druhou událostí bylo „Rozsvícení vánočního stromu“ ve Starých Křečanech. Ta byla naplánovaná na neděli 1.
prosince od páté hodiny odpolední. Sešli jsme se v kostele svatého Jana Nepomuckého a čekali na vystoupení sboru
hudebníků za doprovodu dětí z mateřské a základní školy. Děti oblečené v nádherných kostýmech andělů, vánoční
koledy, krásný hudební doprovod a atmosféra vyzdobeného kostela přinesla tu pravou vánoční atmosféru. Jenom
škoda, že nenapadlo trochu toho sněhu.
Po vystoupení v kostele jsme se přesunuli k vánočnímu stromu po vyznačené cestičce ze svíček. U stromečku pronesl
starosta obce poděkování občanům za téměř uplynulý rok a popřál všem krásné vánoční svátky prožité v míru a lásce
s těmi nejbližšími. Poté odpočítal čas a slavnostně rozsvítil stromek.
Následovalo posezení u svařáku a cukroví v Polyfunčkním domě. Celé akce včetně kostela se zúčastnilo přibližně 350
občanů. Pokračování na straně 2.
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Za přípravu této události patří velký dík všem členům Sboru pro občanské záležitosti, Základní škole a Mateřské škole
Staré Křečany – hlavně dětem za krásné vystoupení, manželům Salomonovým a vám všem, co jste s námi přišli
oslavit první svátek adventní.
obec Staré Křečany

Třetí a poslední událost byl „Vanilkový rohlíček“. Spolek Alt Ehrenberg připravil na sobotu 7. prosince 2019 Adventní
setkání se soutěží O nejlepší vanilkový rohlíček. Ve slavnostně nazdobeném a vyhřátém sále se sešlo celkem 6
soutěžních vzorků. Všechny chutnaly výborně, takže bylo těžké vybrat nejlepší. Ale nakonec v tajném hlasování se na
3. místě umístila p. Marie Voděrková, 2. místo obsadila p. Eva Dvořáková a 1. místo vyhráli překvapivě žáci školní
družiny ZŠ Staré Křečany. Dřevěné svícny pro vítěze vyrobil a předával pan František Zahradník. Všem děkujeme za
účast v soutěži a výhercům ještě jednou gratulujeme!
Nezůstalo jen u rohlíčků, kdo přišel, mohl si v dílničkách nazdobit perníčky, vyhotovit vánoční ozdoby či ochutnat
různé vánoční dobroty. Dospělí s chutí popíjeli svařené víno či kávu, děti měly radost z teplého čaje a cukroví. Kdo
chtěl, mohl si na mini trhu také nakoupit vánoční dárky od našich zručných spoluobčanů…a že jsme byli opravdu
překvapeni, kolik máme v obci šikovných lidiček, kteří svými krásnými výrobky obohatili toto setkání! Atmosféru
blížících se Vánoc vykouzlily děti hudebního kroužku z vilémovské školy pod taktovkou ředitelky Mgr. Zdeny
Tomagové. Originální zážitek z vánočních písní a koled v nás zanechaly housle a saxofony slečen Mänzelových.
Pozitivní ohlasy z tohoto setkání nás velmi potěšily. Vypadá to na velmi slibný začátek bezvadné tradice!
Děkujeme obci Staré Křečany za propůjčení veřejných prostor. Velké poděkování patří hlavně všem, kteří zde
vystavovali své ruční výrobky a podíleli se na přípravách této krásné akce a nepochybně všem zúčastněným, kteří se
dokázali chvíli pozastavit a zpříjemnit si tento adventní čas.
Zároveň si spolek Alt Ehrenberg dovoluje popřát vám všem pohodový vánoční čas, v novém roce vše dobré, štěstí,
zdraví, lásku a úsměv na tváři.
Libuše Hlinková

FOTO:Lukáš Černý
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72 hodin - POMÁHÁM, PROTOŽE CHCI aneb MÁME RÁDI PŘÍRODU
V pátek 11. 10. 2019 se školáci z Křečan zúčastnili celorepublikového projektu 72 hodin.
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po sedmé. Kdykoliv během těchto 72 hodin
(10.–13. října 2019) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou
druhým, přírodě, či jejich okolí.
Náš páteční den začal krátkou prezentací, kde jsme si pověděli něco o ochraně přírody, o kůrovci a jeho dopadu na
smrkové lesy. Maminka našeho nového prvňáčka, paní Tůmová, nám pověděla spoustu zajímavých informací o lesní
zvěři a ukázala trofeje i kožešiny zvířat z našich lesů. Moc jí za zajímavé povídání děkujeme.
Pak už jsme se všichni přesunuli ven, nedaleko od školy, kde jsme dosazovali do prázdných míst v živém plotě nové
sazeničky. Po instruktáži paní Tůmové, jak správně se stromek sází, to naši šikovní školáci zvládli na jedničku.
A protože nám do oběda zbývalo spoustu času, obešli jsme okolí školy a uklidili povalující se odpadky a nepořádek.
Celé dopoledne jsme si krásně užili. Akci jsme ukončili s příslibem, že pomáhat se má kdykoli a že přírodu nebudeme
zatěžovat pohazováním odpadků.
Dana Steránková

Strašidelná stezka školou
Na pátek 8.11. jsme se všichni moc těšili, protože zase po roce nás čekala
strašidelná stezka školou.
Úderem půl šesté se s návštěvníky, kteří přišli na naši strašidelnou stezku,
doslova roztrhl pytel. Nekončící fronta dětí i rodičů postupovala svižně
do naší nové tělocvičny, kde už bylo vše připraveno. Každý si našel své.
Nechybělo občerstvení rozličných barev i chutí, vyrábění, tvoření, tombola...
Soutěž o NEJ dýni vyhrál náš prvňáček Matýsek, který měl z výhry velkou
radost. Děkujeme rodičům, kteří si našli chviličku času a dýni se svými dětmi
pečlivě vyřezali a přinesli do školy. Strašidelná stezka byla opravdu
strašidelná, ale kdo jí prošel, přicházel vždy s úsměvem na rtech a šup znovu
do fronty, a ještě jednou.
Moc nás těší, že zájem o naši strašidelnou stezku byl veliký a nejen z řad
našich dětí a rodičů. Je moc milé, že naše stezka přilákala do školičky
i ostatní obyvatele Starých Křečan. Těšíme se moc na příští rok, kdy
se budeme zase společně bát.
Velký dík patří manželům Fryčovým, kteří nám zajistili nafouknuté balónky, které jste mohli potkat na strašidelné
stezce. Děkujeme.
kolektiv pracovníků ZŠ

4 |S t r á n k a

Starokřečanský zpravodaj

prosinec 2019

APK – asistenti prevence kriminality

Beltém pana Zahradníka

Už je to nějaký pátek, co jsme o našich asistentech
prevence kriminality psali, tak to napravíme.

V Panském je opět po roce k vidění krásný dřevěný
betlém pana Zahradníka. Vzhledem k umístění je to
krásná dominanta v této části obce.

Jejich činnost byla v poslední době velice rozmanitá.
Od začátku školního roku jste je mohli potkávat u
přechodů a u základní školy. Dále upozorňovali na
nové dopravní značení po obci. Pomáhali občanům
s jejich problémy a přenášeli informace na obec nebo
Policii ČR. Sepisovali záznamy o přestupcích a
zakládání černých skládek. Na toto téma chceme
občany důkladně upozornit! Za odložení směsného
odpadu do kontejnerů tříděného odpadu hrozí pokuta
v řádech tisíců. To samé platí i při odložení pneumatik,
nábytku a dalších odpadů.

obec Staré Křečany

V těchto dnech asistenti obcházejí trvale neobydlené
domy a kontrolují, zda nedošlo k vloupání. Při každé
návštěvě nechají ve schránce vizitku s datem kontroly.
Ohledně vraku vozidla v Nových Křečanech došlo
k menšímu pátrání za asistence policie. Vrak by se
snad mohl v nejbližší době odstranit.
Nemusíte se bát na nás obrátit, rádi pomůžeme.
Můžete využít telefonní číslo 721 752 916 nebo
apk@krecany.cz.
Jiří Vojáček, Miroslav Vlk
APK Staré Křečany

Terénní pracovnice

Vykácení hřbitova
V posledním měsíci probíhalo kácení dřevin na
hřbitově ve Starých Křečanech. Ke každému
pokácenému stromu jsme museli získat souhlas od
vlastníka hrobového místa. Na jaře nás čeká ještě
frézování pařezů. Toto je první fáze zkulturnění
hřbitova. V následujícím roce bychom měli začít
s obnovou zdiva hřbitova. Dále bychom chtěli začít
s odstraňováním starých a neznámých hrobů a
obnovou chodníčků.
obec Staré Křečany

„Pracovnice v terénu“ mají za letošní rok značné
úspěchy. Do jejich projektu se přihlásilo více jak 130
lidí a mnoho z nich tuto službu využívá. V průběhu
posledních několika měsíců lidé vyhledávají jejich
služeb a obrací se na ně s problémy ohledně bydlení,
zdraví, služeb, sociálních věcí atp. Jsme rádi, že u nás
tato pracovní pozice mohla vzniknout a ještě více rádi,
že je tak hodně využívaná.
Zároveň s tímto projektem vznikla i dluhová poradna,
která již pomohla oddlužit některé občany nejenom
vůči obci.
S osobními údaji je opatrně zacházeno dle regulí České
republiky a Evropské unie, takže se nemusíte vůbec
bát a do projektu se přihlásit.
obec Staré Křečany

Poničení a krádež na vánočním stromě
Bohužel neznámá osoba v noci z 8. na 9. prosince
přestříhala LED řetěz a ukradla několik ozdob.
obec Staré Křečany
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Starosta obce – novoroční přání
Adventní čas je doba, kdy bychom se měli zastavit. Řada z nás se však zastaví až v průběhu vánočních svátků, které
strávíme v kruhu nejbližších. To je to nejkrásnější na kouzlu Vánoc. V této době jsou lidská srdce otevřená. Dokážeme
jinak soucítit a chápat i ty, které to štěstí nemají a snažíme se jim jakkoli pomoci.
Vzpomeneme si i na naše nejbližší, kteří již opustili tento svět. Stále zůstávají v našich srdcích. Přál bych nám všem,
aby se tato sváteční atmosféra a chování osob v tento adventní a sváteční čas přenesla i do všedních dní. Proto bych
chtěl všem spoluobčanům, kolegům, spolkům a partnerům obce popřát rozzářené dětské oči, šťastné a veselé
Vánoce.
Jsme na sklonku roku 2019. Byl to rok, ve kterém jsme opět odvedli kus opravdu poctivé práce. Povedla se řada věcí.
Všechno však nejde tak lehce a jistě se potýkáme s řadou přetrvávajících problémů. Já věřím, že společnými silami
jsme schopni tyto věci vyřešit ku prospěchu nás všech. Je nutno podotknout, že všechny požadavky kladené na obec
nelze splnit k plné spokojenosti jednotlivých osob. Chtěl bych všem kolegům a spoluobčanům poděkovat za
spolupráci v uplynulém roce. Byl to rok, který nás jistě obohatil dalšími poznatky a zkušenostmi jak v životě obce, tak
i v životech každého z nás.
Touto cestou Vám přeji do nadcházejícího roku 2020 především hodně zdraví, štěstí a lásky, jsem přesvědčen, že to
jsou ty hlavní hodnoty lidského bytí. Dále všem lidem ze srdce přeji, aby se opět do našich domovů vrátili obyčejné
lidské hodnoty jako je poctivost, pracovitost, úcta a mezilidské vztahy. Přeji si, abychom se v naší obci cítili dobře a
bezpečně a společnými silami si vytvořili náš společný domov, abychom mohli být hrdí na naši vesnici.
Věřím, že tato přání jsme jistě schopni všichni plnit. Šťastné a veselé Vánoce a úspěšný nový rok!
František Moravec
starosta obce

Nabídka na zájezd – muzikál Praha

Obecně závázné vyhlášky

Obec Staré Křečany nabízí vstupenky na muzikál „Muž
se železnou maskou“ konaný dne 1. 2. 2020 za cenu
730,- Kč v Divadle Broadway – Praha. Dopravu
autobusem zajistí obec zdarma.
Pokud máte zájem, obraťte se na obecním úřadě na
paní místostarosku Rejzkovou.
Případně na telefonní číslo 602 201 329.

Na 14. VZZO v bodě D11/1 a D11/2 byly schváleny
nové Obecně závazné vyhlášky obce č. 2 (o místním
poplatku ze psů) a č. 3 (o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství). Obě vyhlášky naleznete na
úřední desce nebo případně na webových stránkách
obce.

obec Staré Křečany

obec Staré Křečany
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Informace
Oznámení – nemocnice Rumburk
CHIRURGIE: (pavilon u bazénu)
Od 16. 12. – do 20. 12. provoz chirurgické ambulance
od 07:00 – do 15:00 hodin.
Od 20. 12. od 15:00 hodin – do 02. 01. do 07:00 hodin
chirurgické oddělení a ambulance ZAVŘENO.
Od 20. 12. od 15:00 hodin – do 02. 01. do 07:00 hodin
stanice gynekologie a gyn. ambulance ZAVŘENO.
PEDIATRIE:

Prodej kaprů
Prodej vánočních kaprů proběhne 22. 12. 2019 od
10:00 do 14:00 jako každý rok v kabinách sportovců na
hřišti Starých Křečan.
obec Staré Křečany

Žluté pytle
Dne 27. 12. 2019 bude technické středisko pro sběr
žlutých pytlů z provozních důvodů UZAVŘENO.

Rumburk: (pavilon u bazénu)
Od 27. 12. od 15:00 hodin – do 31. 12. do 07:00 hodin
oddělení, ambulance, pohotovost ZAVŘENO.

Rumburk: (Pavilon Podhájí)
RDG pracoviště - od 23. 12. – do 27. 12. ZAVŘENO
GIT ambulance - od 20. 12. – do 06. 01. ZAVŘENO
REHABILITACE - od 23. 12. – do 06. 01. ZAVŘENO,
Ambulance MUDr. Nová - ZAVŘENO od 16. 12.

Mikulášská nadílka
Dne 6. prosince proběhla v Polyfunkčním domě
Mikulášská nadílka. Musíme mít v obci hodné děti,
jelikož si čert s sebou nikoho nevzal do pekla. Ba
naopak - děti dostaly od Mikuláše a anděla sladkou
odměnu.
Za krásnou výzdobu Polyfunkčního domu děkujeme
pracovnicím mateřské školy.
obec Staré Křečany

POLIKLINIKA:
Gynekologická ambulance - od 23. 12. – do 02. 01.
ZAVŘENO
NRL ambulance - ZAVŘENO pouze 27. 12. (23., 30. a
31. 12. otevřeno)
OČNÍ ambulance - 23. a 31. 12. ZAVŘENO (27. a 30.
12. otevřeno)
Interní oddělení a příjmová ambulance, ošetřovatelská
lůžka, laboratoře a odběrová místa plně v provozu.

Poslední článek roku
Vážení spoluobčané,

Uzavření obecního úřadu

rok 2019 se chýlí ke konci a já bych Vám chtěl jménem
Starokřečanského zpravodaje poděkovat za vaši přízeň
a články. Dále bych chtěl popřát krásné svátky prožité
v klidu s těmi, co máte nejraději.

Vážení spoluobčané, chceme vás informovat o tom, že
obecní úřad bude 23. 12., 27. 12. a 31. 12. UZAVŘEN.

Pevně věřím, že následující rok bude pro naši obec
plný úspěchů a zase se posuneme o krok dál.

František Moravec
starosta

Luděk Pešek – obec Staré Křečany
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