Demolice bývalé školy v Brtníkách
Kraj již začal s demolicí bývalé školy v Brtníkách a má naplánováno místo ní postavit novou budovu, která má vyjít na
60 milionů. Samotná stavba je z roku 1876 a v současné době je v majetku kraje a slouží jako Ústav pro mentálně
postižené.
To, že se má zdemolovat jedna z posledních historických budov v centru obce, se však nelíbí části místních obyvatel a
sdružením, a proto byla sepsána petice na záchranu budovy. Pod peticí se podepsalo více než 300 lidí. Samotné
vedení obce bylo hned na počátku proti demolici školy a nabídla alternativní řešení kraji. Například převedením
obecního pozemku, kde by bylo možné novou budovu postavit, případně pomoci s převodem jiného pozemku tak,
aby bývalá škola byla zachráněna. Kraj však veškeré nabídky ignoroval a pokračoval k vydání demoličního výměru.
Dle vyjádření mluvčího krajského úřadu Martina Volfa je stavební povolení pravomocné a stavba může být zahájena.
Bude se tedy dle schváleného časového harmonogramu pokračovat.
K situaci se vyjádřil Národní pamatkový ústav (NPÚ) i navzdory tomu, že budova není památkově chráněná. V jednom
z dopisů od ředitele ústeckého NPÚ se píše o kulturně historické hodnotě této budovy, kterou v minulosti v obci
zastávala.
Vzhledem k medializaci a výsledku petice, dorazili 22. listopadu k neformálnímu jednání na naší obec krajský
zastupitel pan ing. Jaroslav Dubský a ředitelka Domova Brtníky paní ing. Ilona Trojanová. Výsledkem bylo
znovuotevření jednání s krajem prostřednictím pana inženýra Dubského.
Krajský úřad v listopadu ukončil veřejnou zakázku a vybral firmu, která má demolici a následnou stavbu provést. Od
začátku ledna započaly přípravy k demolici a v současné době je objekt bez výplní oken a část střechy je rozebraná.
obec Staré Křečany
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Tříkrálová sbírka 2020
Dne 5. 1. 2020 chodily v obci Staré Křečany dvě
skupinky Tříkrálových koledníků, kteří vykoledovali
celkem 7.163,00 Kč, což je o 3.522,00 Kč více než
v roce 2019. Díky vaší pomoci bude náš svět zase o
něco lepší.

kteří by v roce 2021 chtěli do domácností roznášet
požehnání a přání do nového roku, budeme velice
rádi. Stačí jen kontaktovat rumburskou charitu
www.charitarumburk.cz.

Celkový výtěžek z této sbírky z měst Rumburk, Jiříkov
– Filipov a Staré Křečany ještě neznáme, jelikož nejsou
rozpečetěny zatím všechny pokladničky, ale 65%
z vykoledovaných peněz pomůže přímo Oblastní
charitě Rumburk. Tyto finanční prostředky budou
použity na provoz Občanské poradny. Tato poradna
poskytuje občanům Šluknovského výběžku odborné
sociální poradenství v 18 oblastech práva a je i
akreditovanou osobou, která zdarma zpracovává a
podává návrhy na povolení oddlužení. Zbývajících 30%
bude použito na pomoc lidem v nouzi u nás i
v zahraničí v rámci činnosti Charity ČR a 5% zajistí
provozní náklady spojené s organizací sbírky.

Bc. Brodinová Pavla, DiS.
Oblastní charita Rumburk

Rádi bychom nejen za sebe, ale i za naše klienty
poděkovali všem občanům obce Staré Křečany a panu
starostovi, kteří nás obdařili nejen úsměvem a
vlídností, ale i finančním obnosem vhozeným do
našich dvou kasiček.
Rovněž se omlouváme těm, kteří by rádi přispěli, ale
kroky našich koledníků se k jejich dveřím nedostali,
jelikož i přes naši snahu není v našich silách obsáhnout
celou vaši obec i obce přilehlé. Pokud by se však našli
mezi vámi odvážní dobrovolníci z řad dospělých i dětí,

Klub pro ženy v komunitním centru
Podporujeme tvořivost a vytváříme bezpečný prostor pro setkávání žen a diskuzi nad běžnými či osobními tématy.
Klub je otevřen ženám, které pečují o děti nebo jsou v evidenci úřadu práce. Učíme se zvládat různé techniky a
postupy, které slouží pro šetrnější vedení domácnosti např. při výrobě domácí kosmetiky či drogerie s využitím bylin,
opravě či úpravě ošacení, proměně dosloužilých věcí na nové. Také se věnujeme vlastnoruční originální tvorbě např.
při výrobě dekorací, hraček, bytových doplňků nebo šperků.
V tomto vánočním období tvoříme vánoční dekorace a dárky pro své blízké. Pravidelně se scházíme v úterý od 10:30
hodin v MC Beruška a po 11:30 hodin se přesouváme do komunitního centra Kostka, kde jsme až do 15 hodin. V
komunitním centru se setkáváme také ve středu od 12 hodin do 15 hodin a v době vánočních příprav jsme se začaly
scházet i v pondělí od 16:30 hodin. Při každé schůzce je k dispozici i hlídání dětí, které tráví čas v herně předškolního
Klubu Včelka. Díky dotaci Evropské unie je podpořen nejen klub pro ženy, ale v Kostce jsou k dispozici další služby –
dluhové poradenství, retrostipendia nebo odborné sociální poradenství. Jste zvány!
Dagmar Hadravová
Kostka Krásná Lípa, p.o.
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Krabice od bot 2019
Sbírka Krabice od bot je určena zejména dětem. Děti mohou vyjádřit svou solidaritu i soucit poskytnutím dárků
dětem z chudých rodin. Jednoduše do krabice od bot vloží např. hračky, knihy, výtvarné potřeby a krabici vánočně
zabalí a označí, zda je určena chlapci či děvčeti a v jakém věku. Každý dle svých možností tak může potěšit jiné dítě.
Víme, že se ve vánočních krabicích objevují jak věci použité, tak i věci nové. Před vánočními svátky bylo na naše
sběrné místo v Kostce Krásná Lípa odevzdáno 604 krabic s vánočními dárky. Dětem ze Šluknovského výběžku jsme
udělali radost téměř 400 vánočními dárky. Do konkrétních rodin dárky roznesli sociální pracovníci, kteří s rodinami
dlouhodobě pracují.
Děkujeme za spolupráci pracovníků služeb Kostky, Cedru, Charity Rumburk, IC Horní Poustevna, města Rumburk,
Předškolního klubu Rumburk, OSVZ Rumburk. Za spolupráci při sběru dárků děkujeme pedagogům škol, jednotlivcům
a organizacím z regionu i ze vzdálenějších míst. Dokonce za námi s dárky přijela jedna třída z Prahy. Krabice, které
jsme měli navíc, byly distribuovány do rodin prostřednictvím Diakonice ČCE, která sbírku Krabice od bot pořádá již
poosmé. Jsme vděčni, že můžeme zprostředkovat předání vašich dárků tam, kde je to potřeba nejvíce.
Kateřina Dančová
Kostka Krásná Lípa

Vánoční bruslení 2019
Rok utekl jako voda a opět jsme uspořádali tradiční vánoční bruslení pro děti a rodiče ze Starých Křečan. Účast byla
velmi obstojná. Připravili jsme pro děti různé soutěže a sladké odměny. Pro rodiče lahodné svařené víno. Jako
každý rok se vše náramně povedlo, proto děkujeme všem za účast a budeme se těšit zase za rok!
Marek Vágner
HC Draci
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Nemocnice Rumburk – prohlášení insolvenčního správce
V médiích a na sociálních sítích objevila zpráva, že kraj
se na svém pondělním zasedání zastupitelstva rozhodl
podpořit Lužickou nemocnici v Rumburku, která je v
konkurzu, částkou 4,5 milionu korun. Ve zprávě se
uvádí, že důvodem poskytnutí prostředků je cituji:
„aby insolvenční správkyně měla peníze na platy
zaměstnanců“.

řešení, jak zajistit všechny segmenty akutní lůžkové
péče ve Šluknovském výběžku. Z celkového rozpočtu
nemocnice jsou mzdy zaměstnanců hrazeny
přednostně a insolvenční správkyně má ze záloh od
pojišťoven k dispozici dostatečnou rezervu pro
následující období. Není proto důvod se obávat o
výplaty mezd zaměstnanců nemocnice.

Kancelář insolvenčního správce uvádí zprávu na
pravou míru. Kraj svou dotací reaguje na žádost
správce o příspěvek do průběžného hospodaření
nemocnice a projevuje zájem na zachování akutní
čtyřiadvacetihodinové péče v nemocnici. Krajský
hejtman jako první z politiků a ostatních
zainteresovaných zareagoval na skutečnost, že v
poměrech insolvenčního řízení potřebuje nemocnice
dostatečnou rezervu k pokrytí nákladů, které by jinak
musely být hrazeny z prostředků náležejících
věřitelům. Použití dotace na mzdové nároky umožní
uvolnění prostředků na ostatní provozní výdaje a
vytvoření delšího časového prostoru pro hledání

Martina Jinochová Matyášová
Insolvenční správce Lužické nemocnice a polikliniky

První miminko na Děčínsku
První miminko nového roku z Děčínska přišlo na svět v českolipské porodnici
1. ledna v 10:47. Našim občanům Kateřině a Luďkovi Peškovým se narodil syn
Kristián.
Rozhodli se rodit v českolipské nemocnici proto, že to je nejbližší porodnice.
Zároveň to je i první narozené miminko v Libereckém kraji. Rodičům přijel
pogratulovat hejtman Libereckého kraje Martin Půta a starostka České Lípy Jitka
Volfová.
Je to krásné prvenství i pro naši obec a tato událost bude zavedena do kroniky
obce. Dále bych chtěl popřát miminku hodně štěstí, zdraví a lásky od rodičů.
Rodičům zaroveň pevné nervy a ať vám syn dělá jenom radost.
František Moravec
starosta obce

Od února vám již nemusí jít televize
Dovolujeme si vás upozornit, že máte posledních pár dní na přeladění na nový digitální signál DVB-T2. Již 30. ledna
2020 vypnou své stávající vysílání ve starém standardu DVB-T vysílače Buková a Jedlová hora, jejichž signál přijímá
většina domácností v naší obci. Vysílání v novém standardu DVB-T2 bude k dispozici hned v pátek 31. ledna 2020
ráno, a to na kanálu K33. Obyvatelé domácností na Ústecku tak budou muset nově přeladit na tento kanál. A to i
v případě, že již nový vysílací standart DVB-T2 přeladili dříve! S jakýmikoli dotazy ohledně přeladění nebo jiných
technických problémů se můžete obrátit na naše telefonní centrum na čísle 2 6113 6113, případně na e-mail
info@ceskatelevize.cz
Petr Dvořák
generální ředitel České televize
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VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ RUMBURK 2020
V sobotu 18. ledna 2020 proběhla v restauraci SPORT LIFE v Rumburku výroční členská schůze místního odboru Klubu
českých turistů.
Schůze se zúčastnilo i mnoho významných hostů - senátor Ing. Zbyněk Linhart, ředitel správy NP České Švýcarsko Ing.
Pavel Benda, zástupci města Rumburku starosta Ing. Lumír Kus a Mgr. Martin Hýbl, starosta obce Staré Křečany
František Moravec, za oblastní výbor KČT Ústeckého kraje pan Václav Hieke a také zástupci spřátelených turistických
oddílů (Krásná Lípa – pan Hieke a paní Steckrová, D. Poustevna – Ing. Jaroslav Lexa a pan Jaroslav Bednář).
Na schůzi turisté zhodnotili svou činnost za uplynulý rok 2019 a schválili plán činnosti pro rok 2020.
V roce 2019 se uskutečnilo 34 výletů s účastí 980 osob. Výlety nás vedly za poznáním přírodních krás, kulturního
bohatství a historie naší země, ale i sousedního Německa. Na brigádách jsme odpracovali 1306 hodin (nejvíce při
zabezpečení Stezky odvahy). Styčnými body naší činnosti byly akce: Novoroční výstup na Tanečnici, Stezka odvahy,
Vzpomínkový memoriál na kamarády, Štěpánský tajný výlet a Turistický Silvestr na ukončení společného roku. Naši
členové se též zúčastnili tradičních akcí spřízněných turistických odborů Nejsevernějšího zimního táboření pod Vlčí
horou, Jarního srazu turistů okresu Děčín, Severní stopy apod.
Nově se oddíl zapojil i do akce UKLIĎME ČESKO. Na všech těchto akcích byla hojná účast veřejnosti, pozvaných hostů
a samozřejmě členů klubu. Plán na nadcházející rok 2020 je také velmi bohatý, kromě všech výše zmíněných akcí je v
něm zahrnuto i mnoho krásných výletů pěších, na kole i na vodě.
Na schůzi bylo schváleno přijetí nových členů a je velmi pozitivní, že členská základna se stále rozšiřuje a dokonce
omlazuje – do oddílu vstoupilo několik mladých rodin s dětmi. Poděkování za podporu rumburských turistů patří
všem sponzorům, bez jejich přispění by činnost KČT nemohla být zdaleka tak bohatá.
Na naše akce zveme každého, kdo má rád přírodu, baví ho poznávat nová místa a nechce být na výletě sám.
Informace o všem, co připravujme, je možné získat ve vývěsní skřínce na pěší zóně poblíž Lužického náměstí nebo ve
vývěsní skřínce v Mikulášovicích, či na webových stránkách KČT a nově také na FB.
Bc. Lenka Obergruberová

Výroční valná hromada SDH z.s. Brtníky
Dne 25. ledna proběhla
dobrovolných hasičů Brtníky.

výroční

valná

hromada

spolku

Na programu jednání byla zpráva o činnosti za rok 2019, zpráva o
činnosti výjezdové jednotky za rok 2019, návrh rozpočtu pro rok
2020 a volba starosty a členů výboru na období 2020-2025. Ve
funkci starostky sboru dobrovolných hasičů skončila Blanka
Choutková, kterou nahradil Libor Dupal. Za Obecní úřad Staré
Křečany byl přítomen starosta obce, místostaroska a zastupitel
Oldřich Jelínek, kteří za dobře odvedenou práci předali bývalé
starostce pamětní list, plaketu a květinu. Od sboru dobrovolných
hasičů dostala dárkový koš. Novým hospodářem se stal pan Jiří
Vaněk a členy výboru jsou nyní Imrich Maxin a Jaroslav Tměj.
Za obecní úřad chceme paní Choutkové poděkovat za její dobře
odvedenou práci a přejeme ji všechno nejlepší a mnoho úspěchů
v osobním i profesním životě. Novým členům výboru přejeme
pevné nervy a hodně štěstí!
obec Staré Křečany
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Informace
Své životní jubileum oslavili
Pan Jiří Havlík z Brtníků oslavil 70 let.
Paní Krista Nitscheová ze Starých Křečan oslavila 83
let.
Pan Václav Švácha ze Starých Křečan oslavil 60 let.
Oslavencům za celý Obecní úřad Staré Křečany
přejeme hodně zdraví, lásky a elánu do dalších let.

Pozvánka na VZZO
Vážení spoluobčané,
přijměte pozvánku na 15. Veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které tentokrát proběhne ve
čtvrtek dne 30. ledna 2020 od 15:00 v Brtníkách
v kulturním středisku – bývalé restauraci.

Masopust 2020

obec Staré Křečany

Chceme vás pozvat na Masopust 2020, který
proběhne 29. února od 13:00.
Letošní trasa bude od Obecního úřadu Starých Křečan
směrem na Dolní Křečany. Očekáváme, že to bude
náročné jako každý rok a navíc letos máme přislíbeno
celkem deset zastávek.
Po poslední zastávce se přemístíme do Polyfunkčního
domu, kde od 18:00 proběhne zábava. K tanci a
poslechu zahraje Jiří Procházka. Těšíme se na vás!
obec Staré Křečany

Dočasné uzavření Polyfunkčního domu
Vzhledem k pracím uvnitř Polyfunčkního domu se
objekt dočasně uzavírá a nelze ho pronajmout. Termín
ukončení prací je přibližně v polovině února.
Děkujeme za pochopení.
obec Staré Křečany
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