Sběrný dvůr
Koncem května proběhlo vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby sběrného dvora. Proti výsledku řízení
se odvolala jedna firma a podala námitku, která však byla zamítnuta. V těchto dnech proběhne podpis smlouvy
s dodavatelem a začátkem července by měly začít práce.
Nový sběrný dvůr vznikne u „traktorky“ v Nových Křečanech. Budou vystaveny nové zpevněné plochy, hala na
dotřídění materiálu, nové oplocení, kontejnery na tříděný odpad a ekosklad. Na celou stavbu má obec přiznanou
dotaci z programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji ve výši 3 745 671,86,- Kč. Celkové
náklady se vysoutěžily za 7 159 580,- Kč. Předpokládáný termín ukončení realizace je konec tohoto roku.
Otevřený sběrný dvůr bude sloužit především pro naše občany. Provoz dvora ještě není plně projednán, ale je jisté,
že vznikne rozhodně více dnů pro sběr nebezpečného a objemného odpadu. Doposud se vyhlašovaly pouze jarní a
podzimní dny svozu těchto odpadů.
obec Staré Křečany

F. A. Bernard – 40. výročí úmrtí
Spolek Alt Ehrenberg ze Starých Křečan nezapomněl a v roce, kdy svět oslavuje 75. výročí osvobození od nacismu,
uspořádal 17. června 2020 v 18.00 hodin pietní akt k uctění 40. výročí úmrtí starokřečanského rodáka a válečného
hrdiny Františka Antonína Bernarda, narozeného 23. července 1914 ve Starých Křečanech v domě čp. 284.
F. A. Bernard létal jako stíhací pilot 310. a 313. československé perutě R.A.F. ve Velké Británii, dosáhl hodnosti
podporučíka, později plukovníka.
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Dvakrát emigroval z Čech. Poprvé v době okupace naší republiky 6. června 1939, aby bránil vlast. Podruhé po roce
1948, když se dostali k moci komunisté.
Držitel 16ti válečných vyznamenání zemřel právě před 40ti lety 17. června 1980 na Novém Zélandu.
Čest jeho památce!
za spolek Libuše Hlinková

Dětský den v mateřské škole
Dětský den si děti ze školky užily. Byl spojen s tradiční dopravní
akcí, na kterou se vždy všichni těší. Přijeli strážníci Městské policie
v Rumburku.
Ukázali plno věcí, týkajících se jejich povolání, různé pracovní
pomůcky, služební vůz. Děti si zkusily mluvit přes vysílačku nebo
zapnout majáky.
Na závěr dostaly pamětní list a medaili, také malou odměnu k
jejich svátku.
S pozdravem,
kolektiv MŠ

Stalo se v naší obci před 280 lety v kostele sv. Jana Nepomuckého
4. 6. 1740 – zavěšení kostelních zvonů z dílny Zachariase Dittricha z Prahy
7. 6. 1740 – vysvěčení kostela
Starokřečanští poddaní patřili začátkem 18. století majetkoprávně ke
šluknovskému panství, ale církevně spadali pod farnost Rumburk. Jelikož
cesta za bohoslužbami a nutným vyřízením svateb, křtů a pohřbů trvala
některým až jeden a půl hodiny, naléhali na vrchnost ohledně výstavby
vlastního kostela.
Proto majitelka šluknovského panství Marie Ernestina z Dietrichsteinu přikázala v březnu 1732 svému hejtmanovi,
aby v Křečanech narychlo během jednoho měsíce postavil menší provizorní dřevěný kostel, který už během jednoho
měsíce 21. dubna 1732 zasvětili sv. Barboře.
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Kostelík byl malý a nestačil pojmout rozrůstající se věřící, kteří stále naléhali a domáhali se stavby nového kostela.
Stavbu kamenného kostela doprovázely velké spory, po čtyřech letech vydalo místodržitelství v Praze roku 1736
povolení ke stavbě starokřečanského kostela zasvěcenému sv. Janu Nepomuckému. Ještě téhož roku byla stavba
započata. Rumburku ale muselo být vyplaceno odškodné.
Celkem bylo za kostel, včetně fary, stodoly, stáje a zdí kolem zaplaceno 18 000 zlatých. Patronkou stavby kostela byla
Marie Ernestina hraběnka z Dietrichsteinu, která ho bohatě obdařila z rent šluknovského panství, hradila také stavbu
a materiál. Její manžel Alois Thomas Raimund hrabě Harrach, rádce císaře Karla VI. a rytíř Řádu zlatého rouna,
dohlížel na průběh realizace stavby.
Jednolodní pozdně barokní kostel s průčelní věží na severu se
stavěl podle plánů pražského stavitele a zednického mistra
Johanna Georga Aichbauera. Návrhy architektury hlavního a
bočních oltářů dodal slavný vídeňský barokní architekt
Johann Lucas von Hildebrandt. Dosud dochované krovy
pocházejí od dvorního tesaře Josefa Löfflera.
A tak se stalo, že před 280 lety 4. 6. 1740 byly prvně na
kostele zavěšeny zvony z dílny Zachariase Dittricha z Prahy,
aby se pak 7. 6. 1740 kostel slavnostně vysvětil.
Pro zajímavost, prvním starokřečanským farářem byl od let dřevěného kostelíka 1732 až 1757 Gottfried Haage,
dosavadní zámecký kaplan ze Šluknova. Poslední kostelník, Jan Mänzel, zasvětil celý svůj život tomuto kostelu.
Nezištně se zasloužil o jeho zachování svým neúnavným ošetřováním proti napadení červotočem jak interiéru,
dřevěných soch, obrazů, lavic, tak v neposlední řadě i vzácného kostelního betlému. Jeho zásluhu vystihuje historička
Ester Sadivová slovy: „Svou neskonale láskyplnou péčí o vynikající stav betlémových figurek dosáhl toho, že
polychromie neztratila nic na svém jasu provedení barev, lak nedoznal změn ani během dob vystavování ve
vánočním čase ve vlhkém kostelním prostření. Živost barevného provedení působí stejně jako v době, kdy byl
betlémový komplet pro kostel pořizován.“
Kostel spadá pod Římskokatolickou farnost Rumburk. Více se dozvíte z brožurky "Kostel sv. Jana Nepomuckého ve
Starých Křečanech“ z r. 2009, kterou napsala Mgr. Klára Mágrová. K dostání je v rumburské Loretě.
Čerpáno z textů: Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech, Wikipedie, Josef Denke
Text a foto: Libuše Hlinková

Retrostipendium – výzva pro studenty do 30. 6. 2020
Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v tísni rozděluje stipendia Nadace Albatros. Tím podporujeme ve
vzdělání studenty ze Šluknovského výběžku, kteří přes ne zcela ideální rodinné dispozice najdou motivaci se vyučit
nebo studovat střední školu jakéhokoliv typu.
Podmínkou schválení žádosti je, že minimálně jeden z rodičů má pouze základní vzdělání. Cílem retrostipendijního
programu je podpora studenta v úspěšném absolvování školy. Jak stipendium funguje?
Studenti po uzavření smlouvy musí dodržovat určité podmínky. Nejdůležitější z nich je prospěch. To znamená, že ze
čtyř klíčových předmětů nesmí mít horší známku než za 3. Stejnou váhu má ale také nízká absence ve škole. Na
pravidelných setkáních a při splnění podmínek jsou studentovi propláceny náklady v hodnotě 1000 Kč nebo 1 500 Kč
měsíčně. Na konci školního roku je možné získat bonus za výsledky ve výši 2000 Kč.
Finanční prostředky na retrostipendia poskytuje Nadace Albatros. Kariérové poradenství je poskytováno za podpory
Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Kostka Krásná Lípa nyní takto podporuje 36 studentů. Aktuálně do programu
přijímáme nové studenty. Noví studenti na další školní rok 2020/2021 se nám mohou hlásit až do 30.6.2020.
Kateřina Luňáková, kontakt 775 441 238
kariérová poradkyně
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AHA momenty ve vztahu, rodičovství i v životě
Rádi bychom vás pozvali k nám domů na besedu na téma AHA momentů (přelomových uvědomění), které jsme
prožili v souvislosti s naším vztahem, rodičovstvím a životem. Budeme sdílet náš příběh a to, jak jsme se dostali do
Mikulášovic a k činnostem, které děláme. Často přijímáme některé informace a zažité zvyklosti jako dané a nejlepší
možné, občas ale může být přínosné poodstoupit a podívat se na ně z jiného úhlu. Co nás přimělo poodstoupit
v našich životech a jaká poučení jsme si z toho odnesli, s vámi budeme sdílet ve středu 1. července od 17:30 do 19:00
na adrese Mikulášovičky č. ev. 31. Vstupné dobrovolné, ale nahlaste nám, prosím, svou účast předem na e-mail
david@darzivota.cz nebo tel. 728 759 299.
Celý život se věnujeme tělu a jeho schopnostem. Začali jsme sportem, se kterým přirozeně souvisela zdravá strava a
regenerace včetně masáží, až nás život zavedl k jemnějším a hlubším tématům celkové životní pohody. Věnujeme se
práci s tělem, vztahy, smyslem života, sebepojetím a to vše tak nějak přirozeně vede i k rodičovství. Rodičovství pro
nás začíná už samotnou přípravou našich životů na početí. Kromě řady běžnějších zdrojů čerpáme také z učení
kanárské porodní báby Marisy Alcala nebo maorských stařešinů Te Kaha a Anaru.

Poradna v kostce
Posláním poradny je podpořit lidi v řešení obtížné životní situace. Tíživou životní situací se může stát i fakt, že jeden z
rodičů zůstane na výchovu svého dítěte nebo dětí sám. To jsou příklady otázek, se kterými se můžete na poradnu
obracet. Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma v 18 obcích Šluknovska. Na místě konzultace se
domluvíte s poradcem. Poradce kontaktujte na telefonních číslech: 777 291 359, 777 925 302, 770 125 690.
„Pan Karel se dostal na konec svého manželství, se ženou má syna. Jeho zdravotní stav se zhoršil a musel snížit své
tempo v zaměstnání. S tím souvisí i nižší příjem. Půjčky na vybavení bytu jsou psané na něj. Karel se obrátil na
poradnu ve fázi, kdy se v průběhu rozvodového řízení začalo jednat o tom, jaké by mu mohlo být stanoveno výživné.
Poradce Karlovi vysvětlil obecná pravidla při stanovování výše výživného, pomohl mu sepsat návrh na stanovení výše
výživného a současně mu vysvětlil, jak postupovat v otázce rozdělení majetku.“
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
zaměstnanost.
Poradci OSP
Kostka Krásná Lípa, p.o.
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Informace
Své životní jubileum oslavili
Pan Jaroslav Hlinka ze Starých Křečan oslavil 70 let.
Paní Stanislava Pokorná ze Starých Křečan oslavila 75
let.
Pan Antonín Houser ze Starých Křečan oslavil 60 let.
Pan Vilém Dušek ze Starých Křečan oslavil 84 let.
Oslavencům za celý Obecní úřad Staré Křečany
přejeme hodně zdraví, lásky a elánu do dalších let.

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

Upozornění
Chceme vás upozornit na probíhající opravy
komunikace označení 265 (Vlčí Hora – Brtníky – Velký
Šenov).
Dále vás chceme předem varovat, že se na křižovatce
u DOZP v Brtníkách bude měnit značení a průběh
hlavní komunikace. Doposud je hlavní komunikace ze
Starých Křečan, nově bude od Vlčí Hory.
Nakonec oznamujeme, že stále čekáme na souhlasné
stanovisko od stavebního úřadu na vybudování dvou
zálivů a zastávek. To bychom měli snad dostat do
dvou týdnů a současně s probíhajícími pracemi
realizovat samotné zastávky.

Úprava provozů nemocnice Rumburk
Pavilon chirurgie ( u bazénu )
Dětské oddělení včetně všech ambulancí, dětské
pohotovosti a dětských obvodů Dolní Poustevna,
Vilémov a Rybniště od 3.7. od 15:00 hodin – 20.7.do
7:00 hodin - ZAVŘENO
Chirurgické oddělení včetně všech ambulancí od 3.7.
od 15:00 hodin – do 20.7.do 7:00 hodin - ZAVŘENO
Gynekologická stanice a ambulance v pavilonu areálu
chirurgie od 3.7. od 15:00 hodin – do 20.7.do 7:00
hodin – ZAVŘENO
ARO od 3.7. od 15:00 hodin – do 20.7.do 7:00 hodin –
ZAVŘENO
OKBH, OTS (laboratoře) pouze denní režim od 6:00 do
22:00 hodin od 3.7. – do 20.7.do 7:00 hodin
RDG (CT, RTG, Sono) ranní provoz bez omezení, služby
dle rozpisu s výpomocí ZZ Varnsdorf
Oční ambulance Rumburk bez omezení, Šluknov a
Varnsdorf v měsíci červenec a srpen – ZAVŘENO
Interní ambulance od 22.6. – do 26.6. a od 27.7. – do
31.7. ZAVŘENO, jinak bez omezení
Ošetřovatelská lůžka provoz bez omezení
Pavilon Podhájí
RHB od 10.8. – do 21.8. - ZAVŘENO
GIT od 20.7. – 31.7. - ZAVŘENO
Poliklinika
Gynekologická ambulance od 30.6. – do 3.7. a od
27.7. – do 7.8. - ZAVŘENO
Neurologická ambulance od 27.7. – do 14.8. ZAVŘENO
Omlouváme se a děkujeme za spolupráci a za
pochopení
Lužická nemocnice a poliklinika a.s.

obec Staré Křečany

Přerušení provozu
Vážení občané, chtěla bych vás informovat ve věci
přerušení provozu Mateřské školy Staré Křečany a
školní jídelny při Základní škole Staré Křečany v období
od 13. 7. 2020 do 15. 8. 2020. Důvod: čerpání řádné
dovolené zaměstnanců. Děkuji za pochopení!
Mgr. Miroslava Macková
Ředitelka ZŠ a MŠ Staré Křečany

Otevření odběrného místa
Sběrné místo bylo znovu otevřeno. Platí pouze pro
sběr žlutých pytlů.
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
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