Starokřečanské slavnosti 2020 - zrušeny
Bohužel vám musíme oznámit, že letošní
Starokřečanské slavnosti se neuskuteční. Toto
rozhodnutí padlo na dubnovém zastupitelstvu
z důvodu opatření pandemie koronaviru. Průměrná
návštěvnost slavností za poslední tři roky byla 3500 lidí.
Naštěstí nemusí obec platit žádné penále domluveným
vystupujícím.
Ušetřené peníze z letošních slavností bychom mohli
převést do následujícího roku a využít je k objednávce
zvučnějších skupin na Starokřečanské slavnosti 2021!
Slavnosti nejsou jedinou událostí roku, která se již
zrušila. Na jaře tohoto roku neproběhlo vítání občánků,
MDŽ a pálení čarodějnic. Letos se neuskuteční ani
tradiční setkání starousedlíků. Nejbližší kulturní akce
bychom mohli uspořádat až na podzim.
obec Staré Křečany

195 let křížové cesty ve Starých Křečanech
Snad každá obec by se chtěla pyšnit svojí vlastní křížovou cestou. Proto v rámci české krajiny najdeme okolo 152
venkovních křížových cest.
Jen v našem Šluknovském výběžku jich nalezneme 14, což svým počtem tvoří ojedinělý fenomén. A pokud je
navštívíte, zjistíte, že každá z cest je jiná a každá jinak krásná. Putování po křížových cestách našeho regionu nabízí
inspirující duchovní zážitek a možnost propojit se s generacemi lidí, jež se s vroucí modlitbou před každým z výjevů s
pokorou zastavovaly.
Křížová cesta ve Starých Křečanech se začala stavět v roce 1825 jako šestá ve výběžku. Podél ohradní zdi bývalého
hřbitova okolo kostela sv. Jana Nepomuckého (1736-1741) se vystavělo 14 klasicistních výklenkových kapliček.
Původní obrazy v podobě kamenných reliéfů se v roce 1892 nahradily malbami na plechu, když zrezivěly, pořídily se v
roce 1922 dřevěné reliéfy od neznámého řezbářského mistra z Fulneku (Podrobným pátráním jej Ing. Jan Roda
ztotožňuje s řezbářem Franzem Rabiserem (1889-1953). To byl tyrolský řezbář s vazbou na řezbářský region St. Ulrich.
Ve dvacátých a třicátých letech měl dílnu ve Fulneku, vyřezal betlém a 12 apoštolů v životní velikosti pro kostel ve
Vítkově, spolupracoval s restaurátorem J. Seidlerem (1896 -1972). Farnost ve Varnsdorfu má betlémovou Svatou
rodinu od tohoto řezbáře. Proto je jeho vazba na tento region pravděpodobná.).
Letos je to právě 15 let, kdy se křížová cesta naposledy opravovala, do výklenků zastavení se umístily barevné kopie
obrazů těchto dřevěných reliéfů. Ty byly slavnostně vysvěceny 28. května 2005 farářem Pavlem Tichým.
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Za zmínku stojí, že za dochováním historicky a umělecky cenných dřevěných reliéfů křížové cesty z roku 1922 stojí
kostelník Jan Mänzel. Ten je na své náklady nepřetržitě injektážně ošetřoval, nechal je také odborně ozářit, aby pak
tyto skvosty v roce 2011 předal do rumburského muzea. Zde mají další generace obdivovatelů možnost si tyto
překrásné dobové originály prohlédnout.
Určitě vás bude zajímat pořadí výstavby křížových cest ve Šluknovském výběžku:
1. Šluknov (1738-1756)
2. Vilémov (1755-1766)
3. Jiřetín pod Jedlovou (1759-1764)
4. Brtníky (1801-1804)
5. Jiříkov (1817-1826)
6. Staré Křečany (1825-1833)
7. Annaberg u Lobendavy (1829-1834)
8. Velký Šenov (1856)
9. Krásná Lípa (1857-1859)
10. Království (1859)
11. Fukov (1881)
12. Rumburk (1899-1900)
13. Varnsdorf (1911-1912)
14. Jáchym u Lobendavy (1914)

foto: Libuše Hlinková, Ester Sadivová

Libuše Hlinková

Chceme mít školu a školku útulnou
Poslední dny koronavirového volna
využili zaměstnanci školy a školky k tomu,
aby zútulnili přilehlé prostory obou
budov. A tak se kopalo, rylo, plelo, sekala
se tráva, vozila se hlína a kameny, stříhal
se živý plot, sázely se květiny a keře.
Těšíme se, až se zase všichni setkáme
s našimi žáčky a dětmi, i když za nutných
hygienických opatření a podmínek proti
nákaze, a společně ukončíme školní rok.
Všem zaměstnancům patří velký DÍK za ochotu, pracovitost, vstřícnost a smysl „pro potřebnou věc“.
Mgr. Miroslava Macková
ředitelka ZŠ a MŠ Staré Křečany

Kopec dobrot
Autory knihy jsou členové spolku "Náš Kopec", kteří ji vydali bez nároků na honorář
na podporu znovupostavení podstávkového domu čp. 54 v osadě Kopec. Každý
zájemce, který knihu zakoupí, tím podpoří tento projekt. Kniha stojí 300 Kč, koupit
ji lze v Kopci č.p. 27 (první dům pod hospodou nalevo od cesty) anebo v domě č. e.
82 (dům naproti památnému stromu). O dalších možnostech distribuce budou
čtenáři informováni.
Recepty v kuchařce jsou rozděleny podle ročních období, na jaře nechybí tradiční
velikonoční pokrmy, v zimě zase vánoční speciality. V létě bývají využívány hlavně
lokální sezónní suroviny, v mnoha receptech jsou důležitou složkou houby. Nebyla
opomenuta ani výroba domácích vín a likérů.
Spolek "Náš Kopec" se chystá i na německou verzi kuchařky.
Ilona Hloušková
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Sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník, hlavní patron Čech
Na 16. květen připadá svátek nejznámějšího českého světce sv. Jana Nepomuckého a v letošním roce 2020 by
pravděpodobně slavil i 680. výročí narození.
Připomínáme si ho především proto, že ve Starých Křečanech nese jeho jméno nejvýznamnější památka v obci,
barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. V něm také byly v pacifikálu (ozdobném kříži) uchovávány ostatky z jeho
nohou. Na jeho počest bylo v obci postaveno i několik soch.
Svatý Jan Nepomucký se narodil kolem
roku 1340 v městě Pomuku (nyní
Nepomuku) poblíž Plzně. Vzdělání získal v
tamějším klášteře, studia dokončil na
vysokém učení pražském a roku 1369 byl
jmenován císařským notářem. V roce 1380
byl vysvěcen na kněze a současně studoval
dál církevní právo na univerzitě v Padově a
dosáhl tam doktorátu. Po návratu do Prahy
se stal generálním vikářem pražské
arcidiecéze. Umučen byl kvůli sporu mezi
králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem
z Jenštejna. Jeho tělo bylo 20. března 1393
vhozeno z Karlova mostu do Vltavy.
Pohřben je v katedrále sv. Víta v Praze.
Podle legendy odmítl vyzradit zpovědní
tajemství.

Foto:Libuše Hlinková

Jeho kult je nerozlučně spojen s českým barokním uměním. Svatojánské sochy patří k typickým atributům tradiční
české krajiny a najdeme je zejména na mostech, ale rozšířil se po celém světě, hlavně v katolických zemích. Jen v
Evropě je přes 7000 mostů se sochou sv. Jana Nepomuckého.
Svatojánské slavnosti Navalis (sv. Jana Nepomuckého) patřily dříve k největším a nejvelkolepějším oslavám tohoto
českého světce a „Pražana“, patrona všech lidí od vody. Konají se vždy v předvečer jeho svátku, 15. května. Mučedník
za svobodu církve je ctěn zároveň jako svědek zpovědního tajemství a jako takový byl i 19. března 1729 svatořečen.
Libuše Hlinková

Krajské a senátní volby 2020
Podzimní volby do třetiny Senátu se budou konat spolu s volbami do zastupitelstev krajů v pátek a v sobotu 2. a 3.
října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020. Lhůta pro podání kandidátních listin a přihlášek
k registraci končí v úterý 28. července 2020 v 16:00 hodin.
Poslední volby do zastupitelstev krajů se konaly v roce 2016 a volební účast byla 28,94%.

Krajské a senátní
volby 2020

Ve volbách do Senátu v roce 2020 budou voliči vybírat své zástupce
do třetiny Senátu, tedy ve 27 obvodech číslo: 3 – Cheb, 6 – Louny, 9 –
Plzeň, 12 – Strakonice, 15 – Pelhřimov, 18 – Příbram, 21 – Praha 5, 24
– Praha 9, 27 – Praha 1, 30 – Kladno, 33 – Děčín, 36 – Česká Lípa, 39 –
Trutnov, 42 – Kolín, 45 – Hradec Králové, 48 – Rychnov nad Kněžnou,
51 – Žďár nad Sázavou, 54 – Znojmo, 57 – Vyškov, 60 – Brno-město,
63 – Přerov, 66 – Olomouc, 69 – Frýdek-Místek, 72 – Ostrava-město,
75 – Karviná, 78 – Zlín, 81 – Uherské Hradiště.
obec Staré Křečany
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Třídění odpadů
Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. Každý z nás vytřídil v roce 2019 do barevných popelnic přes 51 kilogramů
odpadu.
Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni právem. Meziročně dosáhli dalšího zlepšení v množství
vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z nás v průměru 51,3 kilogramu papíru,
plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných
kontejnerů. S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí téměř ¾ národa,
přesně 73 % obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála
14 kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v
průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných
odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018.
„Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit nové ambiciózní cíle vyplývající z
požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude znamenat třídit veškerý odpad, který lze recyklovat nebo
jinak využít a na skládku ukládat jen minimum směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A obce i jejich občané se na to
již začínají intenzivně připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM,
a.s.
Právě Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz systému třídění a recyklace
obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného komunálního odpadu. Do systému bylo na konci roku
2019 zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů v České republice dostupné pro
99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co nejdostupnější a snadné, systém neustále spolupracuje s obcemi na dalším
zahušťování sběrné sítě na třídění. Češi tak mohou třídit své odpady prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů
a menších nádob na ulicích i přímo u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 118 obyvatel,
což je v evropské konkurenci velmi dobrý výsledek. „Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho
lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba
133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus. Zároveň ale dodává, že dle nejnovějších
statistik stále ještě 24 % obyvatel udává, že má kontejnery dál než 130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na jednotlivé
druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových produktů nebo jako zdroj energie či náhrada
hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním a recyklací
obalových odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 přírody, šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a
zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci obalových odpadů jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů
MWh energie.
Lucie Müllerová
tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.
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Pozor! Nové vyhlášky obce
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás upozornit o dvou schválených Obecně závazných vyhláškách.
Zastupitelstvo obce Staré Křečany na svém zasedání ze dne 30. dubna 2020 usneslo usnesením č. 18/10 a
č. 18/11 vydat na základě §14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 10 písmeno d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, dvě obecně závazné vyhlášky.
První vyhláška je o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a druhá o místním poplatku z pobytu. Obě
dne vyhlášky naleznete na webové stránce obce, nebo si ji můžete vyžádat na podatelně obecního úřadu. První
vyhláška je již platná, druhá nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021.
obec Staré Křečany

Lužická nemocnice zachráněna?
Po dlouhých měsících je konečně hotovo a nejistota zažehnána. Novým majitelem Lužické nemocnice se stal Ústecký
kraj, informovala o tom insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová.
V prvním týdnu tohoto měsíce akceptovala nabídku
výběrového řízení od Ústeckého kraje. Zájemců bylo
však více. Krajské zastupitelstvo nabídlo 63 milionu
korun, což byla odhadní cena nemocnice. Náměstek
hejtmana Martin Klika výsledek výběrového řízení
okomentoval těmito slovy: „Jsem rád, protože to bylo
hodně práce vše zařídit a připravit se na výběrové
řízení. Doufám, že se nám to podaří nastartovat tak,
aby to byla nemocnice ku prospěchu všech 55 tisíc
obyvatel výběžku.”
Dle bližších informací se novým majitelem stane
příspěvkovka hejtmanství Krajská majetková, ta však
zatím
nemá
oprávnění
pro
poskytování
zdravotnických služeb. Teď je tedy na kraji, aby ji pro
svou příspěvkovku zajistil.
Tato zpráva je úlevou pro 55 tisíc obyvatel našeho výběžku. Nebudeme se muset spoléhat na nemocnice v Děčíně
nebo České Lípě. Předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář prohlásil: „Jsme rádi, že se
to konečně povedlo. Je otázka, jak to bude dál. Ale pokud je někdo ochoten dát 63 miliony korun, tak věřím, že má
jasnou představu o provozování nemocnice. Po letech nejistoty je to konečně dobrá zpráva pro občany Šluknovského
výběžku.“
Tím to však zatím nekončí. Nyní má kraj 40 dní na to, aby podepsal kupní smlouvy a doplatil zbytek ceny. Na tyto
úkony naváže předávací řízení, aby se zajistil kontinuální provoz.
Lužická nemocnice se roky topila ve finančních problémech. Město Rumburk muselo každoročně dotovat desítky
milionů na provoz zdravotnického zařízení. V roce 2019 se ztráta nemocnice vyhoupla na více jak padesát milionů a
zastupitelé tuto částku odmítli uhradit a nemocnice skončila v insolvenci.
Měli bychom poděkovat velkému úsilí všem lidem, kteří se podíleli na medializaci řešení tohoto problému. Od
samotných protestujících, kterým se tato situace vůbec nelíbila a dala veřejně na vědomí své postoje až po veřejné
představitele – členy Sdružení pro rozvoj Šluknovska a senátora Zbyňka Linharta.
Především bychom ale měli poděkovat personálu Lužické nemocnice, že fungovali celou dobu a zajišťovali
zdravotnické služby i v době veliké nejistoty. Moc děkujeme!
obec Staré Křečany
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Informace
Své životní jubileum oslavili
Pan Václav Pekař ze Starých Křečan oslavil 80 let.
Paní Danuše Šťáhlavská ze Starých Křečan oslavila 81
let.
Oslavencům za celý Obecní úřad Staré Křečany
přejeme hodně zdraví, lásky a elánu do dalších let.

Omezení úředních hodin -zrušeno
Od 27. 4. 2020 je obecní úřad opět otevřen každé
pondělí a středu od 7:00 do 11:00 a od 13:00 do
16:00. Nadále však platí omezený režim.
Pokladna – poplatky za svoz odpadu, psy, pacht a
nájem bytu je možné platit bezhotovostně či po
předchozí tel. dohodě.
Podatelna – nebude do odvolání přijímat osobní
podání. Veškeré korespondence na podatelnu je
možná elektronicky, datovou schránkou nebo poštou.
S ohledem na situaci žádáme občany, aby úřad
navštěvovali jen v nejnutnějších případech. Před
vstupem na úřad kontaktujte telefonicky pracovníky
úřadu, které chcete navštívit. Děkujeme za pochopení.

Koloniál v Brtníkách
Pro jistotu opakujeme, že od 20. dubna je v Brtníkách
otevřen nový koloniál. Naleznete ho naproti DOZP
v bývalé restauraci.

obec Staré Křečany

Otevření odběrného místa

obec Staré Křečany

Sběrné místo bylo znovu otevřeno od 16. dubna. Platí
pouze pro sběr žlutých pytlů.

Poděkování
Je to pár dní, co zahájil provoz koloniál v Brtníkách. A i
když započali v této nelehké době, je to radost do
obchůdku zajít. Dokážou naslouchat zákazníkům,
plánují další rozšíření, slušnost a ochota je pro
každého. Ono je to opravdu fajn po tak dlouhé době
zajít si do obchůdku i tady u nás.
Netuším, jak jim obchod "sype", co dále plánují, ale i
tak si myslím, že za ten hezký začátek si pochvalu jako
malé povzbuzení moc zaslouží.
Přeji prodávajícím i nám kupujícím, aby se vše dále jen
k dobru a pohodě vyvíjelo.
I. Hercíková

Svoz nebezpečného odpadu
Vážení spoluobčané, obec Staré Křečany uskuteční
dne 30. 5. 2020 (sobota) od 8:00 do 10:00 svoz
nebezpečných odpadů. Mezi tyto nebezpečné odpady
můžeme zařadit: oleje, barvy, lepidla, zářivky, lednice,
mrazáky, TV, plechovky a obaly od barev, mastné
hadry, akumulátory, baterie, pneumatiky.
Odpad, který není uvedený ve výčtu, nebudeme
přijímat. Tentokrát pouze na TRAKTORCE V NOVÝCH
KŘEČANECH!

Čtvrtek

8:00-11:00 a 12:30-15:30

Pátek

8:00-11:00 a 12:30-14:30

Dále pak každou první sobotu v měsíci od 8:00-11:00.
Jindřiška Rejzková
místostarostka

Prodej známek na odpady
Prodej známek byl zahájen 18. 5. 2020. Více jak
polovina občanů si svou novou známku již vyzvedla.
Výdej známek je vždy v úřední hodiny na Obecním
úřadě Starých Křečan. Pro bližší informaci můžete
volat na 602 201 329
Při nákupu nové známky bude účtováno celé letní
období, tedy 1. 5. 2020 – 3. 10. 2020.
obec Staré Křečany

TJ Jiskra Staré Křečany
Všechny amatérské fotbalové soutěže v Česku od třetí ligy
níže byly kvůli pandemii nového typu koronaviru předčasně
ukončeny. Rozhodl o tom výkonný výbor Fotbalové
asociace ČR.
obec Staré Křečany
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