Stezka odvahy – konečně jsme se dočkali
Tak se tak stalo, že letošní ročník Stezky odvahy nemohl proběhnout v tradičním květnovém termínu a my byli moc
smutní. Na přípravu a organizaci, s kterou jsme začali již v dubnu a museli pozastavit, jsme se znovu vrhli s ještě
větším zápalem. Podílelo se na ní 40 členů KČT odboru Rumburk a 25 přátel turistiky a obsluhy. Konečně po mnoha
odpracovaných hodinách a „zajištění“ slunečného počasí bylo vše nachystáno a 41. ročník naší Stezky odvahy mohl
začít.
Turistický pochod vedl malebnou oblastí NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Tradičně byly vyznačeny dvě
trasy – delší 8 km a kratší pro kočárky 4 km, kterou prošlo 44 kočárků. Start byl u informačního centra v obci Brtníky
a provázela ho jasná slunečná obloha a dobrá nálada organizátorů i všech zúčastněných. Ke startu se zaregistrovalo
255 dětí a 291 dospělých, celkem 546 účastníků. Na delší trase byly pro zpestření dlouhého pochodu připraveny
kontroly s razítky, na kočárkové trase kontrola s malými plyšáky a hračkami pro malé účastníky. V cíli, na turistické
louce v osadě Kopci, byly nachystány odměny v podobě ručně vyráběných medailí a účastnických listů.
Tím ale zdaleka vše neskončilo. Na malé účastníky čekaly zábavné soutěže. Vázání šátků, kopání na fotbalovou
branku, házení kroužků, shazování plechovek malí účastníci se zápalem plnili za pomoci svých rodičů a prarodičů a
nadšeně si odnášeli odměny v podobě drobných sladkostí a hraček. V obležení byla také tombola Štěstí pro každého,
která vydávala připravené ceny jako na běžícím pásu. Děti byly plné elánu. Zúčastnily se malování s Hankou či veselé
muzikoterapie (bubnování) s Martinou a mnohé se při svém prozkoumávání okolí cákali v potůčku za chatou. Pro
malé dovádějící a jejich rodiče a prarodiče i pro kolemjdoucí, kteří průběžně zavítali na turistickou louku, byl zajištěn
prodej občerstvení, dobrého jídla, pití, sladkostí apod. a na připraveném ohni si mnozí opékali špekáčky či jiné
dobroty. A tak se soutěžilo, poběhávalo, posedávalo, švitořilo a povídalo a všude panovala pohodová nálada
účastníků s úsměvy ze zážitků a dobrého jídla a pití. A to bylo nejlepší odměnou pro organizátory, že se vše vydařilo.
Veliké poděkování na závěr patří všem našim sponzorům, firmám i jednotlivcům, kteří letošní Stezku odvahy
podpořili, v čele s městem Rumburk, obcí Staré Křečany a Klubem českých turistů, sekce rodinné turistiky.
KČT – Rumburk
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36. ročník Tour de Zeleňák
První sobotu v září se opět naší obcí prohnal závod Tour de Zeleňák. Celý výběžek ožil cyklistikou a přitáhl mnoho
diváků. Letos padl rekord v počtu účastníků. Na trať se vydalo 777 závodníků včetně dětí. Naštěstí pro všechny vyšlo
letos i počasí.
Letošní ročník „klasiky na 56 km“ se jel po
drobně změněném okruhu. Vzhledem
k rekonstrukci silnice z Vlčí Hory do
Velkého Šenova, museli závodníci na
náměstí ve Šluknově zatočit směrem na
Nové Křečany. Právě stoupání v lese kolem
„Čítkáče“ rozdělilo peloton na několik
menších skupinek.
Tradiční závod vyhrál mistr světa
v terénním triatlonu Ondřej Petr z týmu
Cycolgy Bike Shop. Na druhém místě se
umístil domácí Marek Fatka a třetí skončil
německý závodník Clemens Cumpe z RSV
Bautzen.
foto: Tomáš Dvořák

V ženách zvítězila Pavla Havlíková, která využila znalost místních silnic z etapového Tour de Feminin. Druhá skončila
loňská vítězka Viktorie Marschnerová z Teamu CykloTrener a třetí se umístila Daniela Radová.
Do „Obr Zeleňáku“, tedy závodu na dva okruhy, nastoupila silničářská špička. Letos se ho zúčastnilo více jak 200
závodníků. Ti se do trati opravdu pustili ve velkém stylu a na trati dlouhé 110 kilometrů s převýšením kolem 1400
metrů atakoval vítěz průměrnou rychlost 40 km/h. Nejvyšší rychlosti se dle očekávání dosáhlo při sjezdu z Nových
Křečan, kde závodníci jeli rychlostí až 85 km/h. V tomto závodě se ukázala dominance týmu Sparty Praha, jelikož se
čtyři jejich členové umístili na prvních čtyřech místech – Petr Fiala, Honza Stöhr, Tomáš Kalojíros a Jan Ryba. V ženách
uspěla Beate Zanner z německého Maxx-solar před Janou Jiřincovou.
obec Staré Křečany

Starostové ze Šluknovska jednali v Liberci
Výjezdní jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska se uskutečnilo v pátek v Liberci. Na programu byla návštěva zařízení
pro termické zpracování odpadu – spalovna TERMIZO Liberec, a.s. S provozem a možnostmi zařízení starosty
seznámil předseda představenstva Ing. Pavel Bernát. Ve vzájemné diskusi došlo i na problematiku nových
odpadových zákonů, které prochází v tomto čase Parlamentem ČR, a které jsou pro obce velmi nepříznivé, celou
agendu odpadového hospodářství výrazně prodraží, jak obcím, tak následně i občanům. Akcentují totiž zvýšení
podílu třídění (separace) oddělitelných složek ze směsného komunálního odpadu, aniž by výrazně tlačily na jejich
další zpracování a využití. Je smutnou realitou, že draze vytříděný odpad, především plast, končí ze 60-70 % zakopán
do země na skládkách! Spalovna, ač je umístěna v samotném centru stotisícového krajského města, funguje bez
problémů a dodávkami tepla do přilehlé teplárny významně přispívá do centrálního zásobování teplem v Liberci.
Není bez zajímavosti, že spalovna byla původně komunálním projektem. V současné době obce Šluknovska zvažují
vytvoření vlastní společnosti na svoz a likvidaci odpadů, po vzoru Šluknova či některých obcí v Libereckém kraji.
Další část jednání proběhla v Evropském domě, kde sídlí Euroregion NISA. Starosty přivítal předseda ERN, zároveň
liberecký hejtman pan Martin Půta. Ze strany starostů zaznělo mj. poděkování za nezištnou výpomoc v době
nouzového stavu, kdy Liberecký kraj poskytl obcím na Šluknovsku desinfekci a osobní ochranné prostředky. Proběhla
i krátká diskuse o připojení Šluknovska k Libereckému kraji, ke kterému do šedesátých let již patřilo. V současné době
vyjádřilo zájem o připojení i Mnichovo Hradiště a okolí. /pokračování na straně 3
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Činnost ERN představil jednatel pan Ondřej Havlíček. Euroregion Neisse - Nisa - Nysa je organizace působící v
prostoru Trojzemí, tj. hraniční oblasti mezi Spolkovou republikou Německo, Českou republikou a Polskou republikou,
které vzniklo na základě iniciační konference "Dreiländereck" v Zittau v květnu 1991. Sdružení usiluje na svém území
o vytvoření společného, rozmanitého prostoru pro přeshraniční spolupráci. Sdružení usiluje o zlepšení výměny
informací, přeshraniční komunikace, zpracování a stanovení priorit rozvoje euroregionálního prostoru. Ze
Šluknovska jsou členy tyto obce: Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín p. Jedlovou,
Krásná Lípa, Lipová u Šluknova, Rumburk, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov. Prostřednictví
ERN plynou do regionu významné prostředky z fondů EU na přeshraniční spolupráci.
Jan Kolář, předseda SPRŠ

Rekonstrukce školní družiny ZŠ
V posledních letech prošla škola spoustou
změn a rekonstrukcí. Aby některé
místnosti splňovaly vše dle norem a
hygienických požadavků, musely se
vynaložit nemalé finanční prostředky. Za
velkého přispění obce se zcela
zrekonstruovala školní kuchyně, která
nyní umožňuje i odebírání obědů občany
místními i přespolními. Další rest je
splněn a tím pádem i škrtnuta opatření
krajské hygienické stanice, která označila
několik míst v družince „jako nevyhovující“ a hrozilo její uzavření. A tak úžasným tempem došlo k zamluvení termínů
několika různých firem, které se vystřídaly pouze během června na rekonstrukci družiny. Velký dík patří elektrikářům,
podlahářům, malířům, vodoinstalatérům, obkladači i panu školníkovi, který vykonal zednické práce. Někteří dokonce
zasponzorovali! Díky správnému hospodaření školy jsme ani nemuseli žádat obec o finanční dotaci!
Nyní se družinka pyšní i novým nábytkem zakoupeným ze šablon MŠMT a žáčci se od 2. září mohou těšit z krásných
prostor včetně kuchyňky, kde zas budou vytvářet kulinářské pochoutky. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu žáků se od
1. září otevřelo i druhé oddělení ŠD, aby i děti z vyšších ročníků měly umožněný pobyt po vyučování k zájmové
činnosti.
Mgr. Mirka Macková, ředitelka
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Stop vandalům
Více jak rok zdobily a zútulňovaly vchod do ZŠ a vchod
do ŠJ dva velké květináče osázené pestrobarevnými
květy. Bohužel, začátkem prázdnin se stal květináč u
vchodu do jídelny terčem místních vandalů, kteří
neváhali a květy otrhali, poházeli a navíc po sobě
zanechali i papírkový nepořádek. Zanedlouho však byl
„někým“ „kamsi“ přemístěn i druhý květináč od
vchodu
do
školy.

A tak mě napadá, kterého zlomyslníka z tak malé
obce toto mohlo vůbec napadnout?! Nebo si tímto
chováním chtěl něco dokázat?
A tak nám nezbývá než doufat, že až ho přestane
nádoba s květinami těšit, vrátí ji zpět na své místo ke
škole. Děkuji.
Mgr. Mirka Macková, ředitelka

Nová otevírací doba pošty
Celkem 265 poboček České pošty čeká od 1. září změna hodin pro veřejnost. Dalších poboček se změna dotkne v
říjnu, převážně u menších pošt ve městech. Mezi hlavní důvody, které k této změně přispěly, patří zkušenosti z
koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních
služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření. Důsledkem změn bude jednak posun hodin
pro veřejnost v některých dnech až do 18 hodin, vyšší obsazenost přepážek a také lepší zastupitelnost v případě
neočekávaných událostí, např. během epidemií.
Hlavním principem změny je nahrazení tzv. dvousměnného provozu jednosměnným. V praxi to bude vypadat tak, že
místo dvou pracovníků, kteří se v jednom dni střídali ve dvou intervalech, bude nově jeden pracovník zajišťovat
přepážku v pondělí a ve středu od otevření pošty až do 18 hodin a v úterý, čtvrtek a v pátek od 8 hodin až do
uzavření konkrétní pobočky. V konečném důsledku to umožní obsadit více přepážek, které doposud mnohdy
zůstávaly neobsazené.
Česká pošta zároveň reaguje na neočekávané události posledních měsíců, kdy se pošťáků dotýkala karanténní
opatření a kdy se řešily personální zástupy na jednotlivých provozovnách. Jednosměnný provoz umožní vytvoření
personálních kapacit na menších poštách, které by byly případně využity na velkých pobočkách. Nové nastavení
umožní i snazší zvládnutí vánočních provozů a výpadku velkých skupin pracovníků bez nutnosti čerpat další
personální náklady.
Ke změně otevírací doby nedojde u jednopřepážkových poštovních poboček ve venkovské síti a pošt s nepřetržitým
provozem. V obcích nad 20 tis. obyvatel bude fungovat vždy jedna hlavní pošta, jejíž současný rozsah otevíracích
hodin pro veřejnost zůstane zachován. Otevírací doba poštovních poboček umístěných v obchodních centrech se
rovněž nemění.
Počítá se také s využitím volných kapacit na poštách. Ty by měly přispět
také k lepšímu prozákaznickému přístupu. Půjde například o vykrytí
absencí pracovníků z ostatních pošt (zástup za nemoc/karanténa, OČR,
čerpání dovolených, apod.), podporu expresního výdeje balíků (aktivní
vyhledávání zásilek a předání k přepážce), zajištění přípravy pošty před
začátkem otevírací doby a po uzavření pobočky, nebo třeba zajištění
telefonické komunikace s klienty.
Česká pošta

Pro přehlednost pro vás zde vypíšeme provozní hodiny naší pošty ve Starých Křečanech:
Pondělí
11:00- 12:00

13:00-18:00

Úterý
8:00-12:00

13:00-15:00

Středa
11:00-12:00

13:00-18:00

Čtvrtek
8:00-12:00

13:00-15:00

Pátek
8:00-12:00

13:00-15:00

obec Staré Křečany
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Nový školní rok v mateřské škole
Všichni jsme se ve zdraví opět sešli v novém školním roce. Nově příchozí děti přivítali všichni s úsměvem, některé
starší děti chtějí opečovávat ty malinké a nás to těší. Počasí nám dosud přálo a tak jsme mohli naplno využívat naší
zahradu, za což jsme byli hlavně v prvních náročnějších dnech velmi vděční.
Lucie Dočekalová

Svoz nebezpečného odpadu

Podzimní svoz objemného odpadu

Vážení spoluobčané, obec Staré Křečany uskuteční
dne 10. 10. 2020 (sobota) svoz nebezpečných odpadů.

Vážení spoluobčané, podzimní svoz objemného
odpadu se uskuteční v termínu od 1. 10. 2020 do 3.
10. 2020 (čtvrtek-sobota) v Nových Křečanech a
Brtníkách. Kontejnery určené pro odkládání
objemného odpadu budou přistaveny na dvou
stanovištích ve dnech, čase a místě dle níže
uvedeného rozpisu:

Mezi tyto nebezpečné odpady můžeme zařadit:
-

oleje
barvy, lepidla, rozpouštědla
zářivky
lednice, mrazáky, televize
plechovky a obaly od barev
mastné hadry
akumulátory, baterie
pneumatiky z osobních aut bez disků

Odpad, který není uveden v tomto seznamu, nebude
odvážen. Nutné je osobní předání svozové firmě!
Pro letošní rok se svoz nebezpečného odpadu
uskuteční pouze z jednoho stanoviště a tím bude
prostor za kulturním domem ve Starých Křečanech od
8:00 – 10:00.
obec Staré Křečany

Den
konání

Datum

Čas

Místo

Stanoviště

Čtvrtek

1. 10. 2020

2. 10. 2020

Sobota

3. 10. 2020

Nové
Křečany,
Brtníky
Nové
Křečany,
Brtníky
Nové
Křečany,
Brtníky

Traktorka,
DOZP

Pátek

8:00-11:00
a
12:30-15:00
8:00-11:00
a
12:30-14:00
8:00-11:00

Traktorka,
DOZP
Traktorka,
DOZP

Mezi objemný odpad patří: dřevo, nábytek, matrace,
křesla, gauče, židle, skříně, dveře, koberce a jiné
podlahové krytiny, linolea, lyže, snowboardy, sáňky,
kola, zrcadla, sanitární keramiky, umyvadla, vany, WC
mísy atd.
Mezi objemný odpad nepatří: stavební odpad,
pneumatiky, mrazáky, TV, lednice, a jiné nebezpečné
odpady.
obec Staré Křečany
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Informace
Své životní jubileum oslavili

Výzva občanům

Pan Pavel Střížek ze Starých Křečan oslavil 60 let.
Paní Zdenka Mandíková ze Starých Křečan oslavila 70
let.
Pan Jaroslav Šimoníček ze Starých Křečan oslavil 75
let.
Paní Eva Šachová z Nových Křečan oslavila 60 let.

Obec Staré Křečany vyzývá občany, aby neprodleně
kontaktovali místostarostku p. Jindřišku Rejzkovou
ohledně doplnění svozové známky na období
01.11.2020 - 30.04.2021. Děkujeme za pochopení.
Tel: 773 501 631, 602 201 329
Jindřiška Rejzková, místostarostka

Oslavencům za celý Obecní úřad Staré Křečany
přejeme hodně zdraví, lásky a elánu do dalších let.

BIOODPAD – poslední vývoz
Dne 25. 11. 2020 se uskuteční poslední vývoz bio
odpadu. V příštím roce bio nádoby budou nahrazeny
kompostéry. Žádáme Vás o ponechání nádob na volně
přístupném místě, aby mohl být proveden odvoz
nádob.

Poděkování
Chtěl bych poděkovat paní Kristě Kunzeové za
celoživotní práci pro obec jak v rámci mateřské školy,
tak i samotného Obecního úřadu Staré Křečany.

Dále žádáme rekreanty, kteří nevyužijí posledního
svozu, aby nádoby vrátili na Obecní úřad Staré
Křečany.
Jindřiška Rejzková, místostarostka

František Moravec, starosta

Poděkování podruhé
Za dobrovolné zajištění bezpečného průjezdu
cyklistického závodu Tour de Zeleňák děkuji TJ Jiskra
Staré Křečany a Sboru dobrovolných hasičů Brtníky,
z.s.
František Moravec, starosta

Poděkování potřetí
Velké díky patří pánům Zahradníkovi, Zahradníčkovi a
Martínkovi za údržbu a zkrášlení odpočívadla
v Panském.
František Moravec, starosta

Přemístění obecního úřadu
Stále si všímáme, že se ještě někdo snaží „dobouchat“
do objektu starého úřadu na čísle popisném 38. Od
začátku září se úřad přestěhoval naproti přes ulici do
Polyfunčkního domu na čísle popisném 39. V nově
přestěhovaném úřadě naleznete všechny agendy i
úředníky (starostu, místostarostku, podatelnu,
odpady, evidenci obyvatel a pozemků, účetní, kulturu,
dotace, asistenty prevence kriminality, terénní
pracovnice a veřejného opatrovníka).

Prodej známek na odpady
Prodej známek na zimní období od 1. 11. 2020 do
30. 4. 2021, bude zahájen dne 26. 10. 2020 (po, út, čt,
pá).
Jindřiška Rejzková, místostarostka

Očkování a čipování psů
Vážení majitelé pejsků! Jako každý rok, tak i letos Vás
zveme k dobrovolnému očkování a čipování psů, které
se bude konat dne 24. 10. 2020 (sobota) od 16:00 do
17:00 u Polyfunkčního domu a od 17:15 do 17:45 u
Informačního centra naproti Domov Brtníky.
Vakcína proti vzteklině
Kombinovaná vakcína
Čipování psů

150,- Kč
350,- Kč
400,- Kč

Prodej zvěřiny
Myslivecký spolek Divočák Česká Kamenice, z.s. prodá
zvěřinu: jelen evropský, prase divoké. Objednávky na
732 883 744 nebo na 603 519 589.
obec Staré Křečany
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