Výhled pro letošní rok
V tomto roce bychom chtěli začít s rozsáhlou rekonstrukcí bytové fondu. Prvním krokem bude pošta ve Starých
Křečanech. Bude nutné provést kompletní sanaci zdiva a rekonstrukci sklepů. Posledním krokem bude nová fasáda a
vyřešení balkónů, do kterých zatéká.
Dále se poptáme po firmách na kompletní rekonstrukci střechy bytového domu Nové Křečany 127, kterou bychom
chtěli mít nejdéle letos hotovou. Současně se bude projektovat dokumentace na sanaci zdiva, odvod děšťové vody,
vybudovaní čističky odpadních vod, výměnu oken a dveří, vybudovaní nových bytových jednotek v druhém patře a na
zateplení objektu. Tuto přípravu projektu snad zvládneme do konce tohoto roku a v příštím roce budeme pokračovat
v bodech výše zmíněných.
Určitě se budeme v následujících letech zaobírat i dalšími bytovými domy a jejich kompletní rekonstrukcí.
V těchto dnech dopracováváme podklady na žádosti o dotace. Na objekt fary budeme žádat z fondu Evropského
hospodářského prostoru a Norska. V případě úspěchu získáme téměř 30 milionů korun, což pokryje 90% celkových
nákladů na rekonstrukci. Další dvě žádosti jsou z Ministerstva financí a Státního fondu rozvoje bydlení. Z nich
budeme žádat na rekonstrukci stávajícho obecního úřadu, ze kterého by měl vzniknout bytový dům s 18 bytovými
jednotkami. Přibližné propočty možné dotace jsou kolem 37 milionů korun, což by mělo pokrýt přibližně 70%
celkových nákladů na rekonstrukci.
Z dotace, kterou máme již podanou, bychom chtěli dodělat poslední část souběžné komunikace směrem na Rumburk
(Místní komunikace 51c). Je to poslední úsek, který není rekonstrukovaný. V minulém roce jsme chtěli
zrekonstruovat komunikaci v Brtníkách u DOZP směrem ke staré hasičárně, ale kvůli demolici brtnické školy jsme od
toho prozatím opustili. Byla by to neúčelná investice, kterou budeme realizovat až po ukončení prací.
V Brtníkách ještě zůstaneme. V lednu tohoto roku jsme dostali souhlasné stanovisko od dopravního inženýra na náš
projekt autobusové zastávky u DOZP. Naprojektováné jsou zálivy po obou stranách s přístřešky. Bohužel se nám ale
asi nepodaří změnit názor dopravního inženýra na změnu toku hlavní komunikace, která by měla nově vést na Vlčí
horu, ta nyní vede od ústavu směrem na Panský.
Dále máme zažádano o dotaci na vybudovaní nového rozhlasu v celé obci. S tím souvisí i digitalizace povodňového
plánu a měřičů průtoků. Dotace by nám mohla pokrýt až 85% celkových nákladů, které jsou v přibližné částce 4
milionů korun. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace budeme vědět v dubnu tohoto roku. Samotná realizace
v tomto roce.
Pokračují i práce na hřbitově v Křečanech. I díky vám se podařilo vykácet vzrostlé stromy a keře. V těchto dnech
probíhá odstraňování starých opustěných hrobů a rovnání terénu. Dále se poptáváme po zručném kováři na
překování vstupní brány. Ještě bychom letos chtěli začít s budováním nové zdi, kterou budeme díky menšímu
rozpočtu muset rozfázovat na několik dalších let.
obec Staré Křečany
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Výroční členská schůze chovatelů holubů
Dne 7. 2. 2020 proběhla výroční členská schůze, která zhodnotila veškerou činnost a výsledky za rok 2019.
Místní spolek chovatelů poštovních holubů má čtrnácti člennou základnu. Schůze proběhla za účasti 11 členů, 3 byli
omluveni z důvodu nemoci. Výroční členské schůze se zúčastnil i starosta obce pan František Moravec. Schůze se
řídila dle schváleného programu. Zprávy přednesli pan Krejza o hospodaření spolku a pan Rotta o závodní činnosti za
rok 2019.
V roce 2019 proběhlo celkem 17 závodů, z toho jsme 7 závodů vyhráli. Jsme tedy jedna z nejsilnějších organizací.
Věříme, že i nadále budeme šířit dobré jméno obce Starých Křečan a budeme nás dobře reprezentovat. Letošní rok
bude však velmi náročný, jelikož se rozpadlo
Oblastní sdružení Sever Liberec. Po delším
jednání jsme se jako organizace domluvili na
tom, že se přesuneme pod Oblastní sdružení
Louny a nově budeme s holuby létat na
východ.
Na konci jednání proběhlo ještě předání cen
jednotlivým
členům.
Mezi
pěti
nejúspěšnějšími chovateli starých holubů se
umístili: Rudolf Hahnel, Pavel Pejčoch,
Miroslav Krejza a Petr Chroustovský a
chovateli holoubat: Rudolf Hahnel, Tomáš
Melichar, David Melichar, Pavel Pejčoch a
Radek Farský.
Miroslav Krejza

Lužická nemocnice a poliklinika a.s. - Rumburk
Provoz chirurgické ambulance se s účinností od 15. 2. 2020 obnovuje
pro přehlednost uvádíme zaktualizované provozy viz. níže:

Oddělení pediatrie:
Lůžková část - v provozu bez omezení
Dětské odborné ambulance:
- Všeobecná pediatrická ambulance - Denně 7:00 - 15:00 hodin
Po skončení pracovní doby, víkendový provoz a svátky, je provoz
ambulance zajištěn pohotovostní službou pouze při akutních obtížích.
- Nefrologická ambulance - 412 359 324
Pátek 10:00 - 12:00 hodin
- Neurologická ambulance - 412 359 324
Čtvrtek 09:00 - 12:00 hodin

Interní oddělení:
Lůžková část interního oddělení - Provoz interního oddělení lůžkové péče
se s účinností od 1.2.2020 pozastavuje.
- Všeobecná interní ambulance - všední den 7.00 hod. až 15.00 hod. tel.:
412 359 261, 412 332 551
- Kardiologická ambulance - tel.č. 412 359 301, po telefonickém objednání
na vyšetření po 10:00 hodině - Ergometrie, Echokardiografie, HUTT test

Chirurgické ambulance:
Provoz chirurgické ambulance se s účinností od 15. 2. 2020 obnovuje
- Všeobecná chirurgická ambulance 00.00hod – 24.00hod 7 dní v týdnu
tel.: 412 332 551 /239/ bez objednání
- Chirurgická ambulance - indikační poradna v rámci všeobecné
chirurgické ambulance
- Chirurgická ambulance – cévní každé pondělí 13.00 - 14.00 hod. MUDr.
Bartoš
tel.:412 332 551/312/ bez objednání

- Mamologická ambulance – každé úterý 10.00 - 14.00 hod MUDr. V.
Kalinová
tel.: 412 332 551 /234/ SONO prsů 11.00 - 13.00 - MUDr.Nagy - bez
objednání
- Urologická ambulance - středa 17.00 – 21.00 hod. MUDr. Jarošincová /
pokud není určeno jinak tel.: 412 332 551 /234/

Ambulantní provoz gynekologie:
Provoz gynekologické ambulance ( v nemocnici ) v odpoledních hodinách
se s účinností od 1.2.2020 pozastavuje. Stanice gynekologie zůstává
v režimu pouze plánované jednodenní chirurgie.
- Příjmová gynekologická ambulance – pro plánované příjmy - neděle od
15:00 hodin - tel.: 412 359 306, 412 332 551
- Specializované poradny při gynekologické stanici – na objednání - 412
359 306, 412 332 551
- Indikační porada (předoperační)
- Centrum onkologické prevence (COP)
- Poradna pro léčbu sterility a infertility

Poliklinika:
dle ordinačních hodin, bez omezení.
gynekologická ambulance
neurologická ambulance
odběrová místnost
lékárna
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Osobní asistence pro Vás či Vaše blízké
Kostka Krásná Lípa poskytuje sociální služby v regionu Šluknovského výběžku. Na základě potřeb a zájmu jsme od
začátku roku 2019 otevřeli sociální službu Osobní asistence. Službu poskytujeme lidem se sníženou soběstačností a
jejím cílem je vyhovět jejich přání zůstat doma. Nemusí se vždy jednat o lidi s postižením, nebo seniory. Službu
poskytujeme např. krátkodobě po hospitalizaci ve zdravotním zařízení, po úrazech apod. Službu jsme v uplynulém
roce dlouhodobě poskytovali více než dvaceti klientům. Největší zájem byl o podporu při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, přípravu jídla, nákupy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a aktivizační činnosti.
Poskytujeme také doprovody k lékaři, na úřady, do školy nebo na kulturní akce. Klient si s námi domlouvá, co
konkrétně a v jakém čase si od služby objednává.
Měli jsme tu čest s jednou z našich klientek oslavit její 100. narozeniny. O paní pečujeme i nadále, a to podle její
potřeby. Pětkrát týdně, někdy dvakrát a někdy třikrát denně. V případě potřeby zajistíme potřebnou péči i o víkendu.
V ostatním čase o paní pečuje syn. Na naše asistentky se vždy těší a ptá se, kdo přijde do další služby. Nás těší, že s
naší pomocí může zůstat v prostředí, které zná a má ráda, je tam doma.
Osobní asistenci poskytujeme v 18 městech Šluknovského výběžku. Služba je zpoplatněná – od 100 Kč do 120 Kč dle
rozsahu poskytnuté služby. Poskytování služby finančně podporuje Evropská unie, Ústecký kraj a obce v regionu.
Podrobné informace získáte na našem webu www.komunitnicetrum.com nebo na telefonním čísle 770 125 690.
Ivana Pokorná
Kostka Krásná Lípa

Stolní hrátky pro děti a dospělé

Poničení úřední desky

Vážení spoluobčané, přijměte pozvání na rozloučení
se zimou a přivítání jara formou společenských her,
které pořádá spolek Alt Ehrenberg, z.s. a ZŠ Staré
Křečany.

V noci z neděle na pondělí 24. 2. byla poničena úřední
deska umístěná na zdi Polyfunkčního domu.
Vandal rozbil sklo a ukradl všechny vyvěšené
dokumenty. Obci tím vznikla škoda ve výši přibližně 10
tisíc korun. Případ nyní řeší policie.
obec Staré Křečany

Černé skládky
Upozorňujeme občany na skutečnost, že sběrná místa
tříděného odpadu nejsou prostor pro odkládání
veškerého odpadu. Při odložení jiného odpadu než
tříděného dochází k zakládání černé skládky. Pomozte
nám udržet v obci pořádek!
obec Staré Křečany
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Třídíme lehké kovy
Od 10. 2.2020 je možné na některých sběrných místech třídit lehké kovy.
Sběrná místa: Nové Křečany - před č.e.86, Brtníky - Wene č.p.239, Kopec - restaurace u Oty č.ev. 2 Staré Křečany - Za
kult. Domem č.p.39, Staré Křečany - U hasičárny č.p.572 Valdek - Valdek u č.p.39
Co třídíme do kontejnerů na kovy a co ne?
Do šedé nádoby na třídění kovů rozhodně patří:





kovové uzávěry nebo víčka (třeba od jogurtů)
vyprázdněné tuby od potravin nebo kosmetiky
prázdné nápojové plechovky
prázdné konzervy

DOBRÉ VĚDĚT
Před vytříděním kovových tub bychom měli v maximální možné míře vymačkat jejich obsah. Vyprázdněné tuby
třídíme na místo, kam se v dané obci kovy odkládají – šedé kontejnery, pytle, sběrné dvory, výkupny.
POZOR! To ovšem neplatí pro tuby obsahující nebezpečné látky. Tam je třeba vyhodnotit, zda je či není prázdný obal
nebezpečný, pokud ano, musí se odevzdat na místa, kam patří nebezpečné odpady.
Co do nádoby na třídění kovů nepatří?




obaly od deodorantů ve spreji;
obaly znečištěné od motorových olejů a benzínu;
obaly znečištěné od barev a dalších chemických a nebezpečných látek.
Nádoby od sprejů patří do nebezpečného odpadu.
Jindřiška Rejzková
místostarostka

Masopust dětí 2020
Dne 20. února se uskutečnil masopustní průvod ZŠ a MŠ. Děti s učitelkami odcházely ze školky, u školy se připojili žáci
s p. učitelkami a pokračovalo se na náves. Tam nás přivítali zaměstnanci obecního úřadu, kteří měli pro děti
připravenou odměnu. Zazpívali jsme si masopustní písně v doprovodu kytar. Děti ochutnaly spousty dobrot - koláčky
upečené v MŠ a koblížky napečené v ŠD.
Děkujeme panu J. Formánkovi za sponzorský dar v podobě jitrnic, jelítek a tlačenky, na kterých jsme si velice
pochutnali.
Masopust jsme si všichni moc užili, je jen škoda, že i přesto, že byly vyvěšené plakáty, se nikdo „z místních“ nepřišel
podívat a zpestřit si náladu.
Mgr. Miroslava Macková
ředitelka ZŠ Staré Křečany
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Den otevřených dveří v naší školce

Den otevřených dveří základní školy

Chcete umístit Vaše dítě do školky? Nebo se chcete
jen podívat, jak to v naší školce vypadá? Využijte Dne
otevřených dveří, který proběhne ve středu 25. března
od 9:00 do 16:00. Uvidíte běžný den v naší školce, jak
se o děti staráme a co jim nabízíme. Zápis do školky
proběhne 5. května!

Základní škola Staré Křečany zve všechny zájemce na
jejich Den otevřených dveří, který proběhne stejně
jako ve školce 25. března od 9:00 do 16:00. Můžete se
zúčastnit výuky v jednotlivých třídách, prohlédnout si
nově zrekonstruované prostory. Zápis do první třídy
proběhne 1. dubna od 14:00 do 17:00!

Únorové akce Základní školy Staré Křečany
Školní kolo recitační soutěže
Ve čtvrtek 6. února proběhlo ve škole "školní kolo recitační soutěže". Zúčastnilo se ho celkem 22 dětí, které
se na své vystoupení pečlivě připravovaly i několik týdnů předem. Paní učitelky zasedly v porotě a už se "nanečisto"
soutěžilo. Ze školního kola vzešlo 6 vítězů, kteří půjdou naší školičku reprezentovat do oblastního kola, které se bude
konat 3. března v DDM Rumburk. Vítězům gratulujeme!
Muzikálové představení v Rumburku
Dne 13. února všechny děti ZŠ zhlédly v DK v Rumburku muzikálové představení Malý princ dle předlohy A.de
S.Exuperyho. Vystoupení pouhých dvou herců velmi zaujalo, bylo provázeno i průběžným potleskem publika. Děti
byly pochváleny za pěkné kulturní chování, oblečení a pozornost, kterou věnovaly poněkud těžšímu tématu
představení. Starší žáci pak ještě navštívili obchůdek, kde si zkusili „nakupování“ v rámci finanční gramotnosti a
cestou na autobus si zopakovali některé kulturní památky Rumburka. Výchovně vzdělávací dopoledne se velmi
vydařilo.
Mgr. Miroslava Macková
ředitelka ZŠ Staré Křečany
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Informace
Své životní jubileum oslavili
Paní Marie Ráčková ze Starých Křečan oslavila 87 let.
Paní Ilona Dvořáková ze Starých Křečan oslavila 60 let.
Pan Štefan Harant ze Starých Křečan oslavil 81 let.
Pan bývalý asistent prevence kriminality Jaromír
Chroustovký z Brtníků oslavil 65 let.
Oslavencům za celý Obecní úřad Staré Křečany
přejeme hodně zdraví, lásky a elánu do dalších let.

Rozloučení
S velkým zármutkem vám chceme oznámit, že zemřel
pan Jan Salomon. Člověk, který se nemalým dílem
podílel na rozvoji obce a pečoval o náš kostel.
Můžeme jen děkovat, že jsme potkali a poznali
člověka jeho kvalit.
Obecní úřad Staré Křečany

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu
ve Starých Křečanech za květinový dar a všem našim
dobrodincům v obci, kteří se přišli v tak hojném počtu
naposledy rozloučit s mým manželem panem Janem
Salomonem. Vřelý dík.
Monika Salomonová s rodinou

Masopust 2020
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

Pozvánka na VZZO
Vážení spoluobčané,
přijměte pozvánku na 16. Veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které tentokrát proběhne ve
čtvrtek dne 27. února 2020 od 15:00 v Polyfunkčním
domě.
obec Staré Křečany

Otevření Polyfunkčního domu
Práce uvnitř Polyfunkčního domu jsou hotové, a tedy
je objekt znovu dostupný k pronajmutí. Objekt si
můžete pronajmout u Luďka Peška v úředních
hodinách nebo na mailu dotace.krecany@volny.cz,
případně na 724 251 774.
obec Staré Křečany
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