Starosta občanům
Vážení občané,
boj s pandemií KORONAVIRU nadále trvá. V jarním čísle našeho zpravodaje jsem Vám poděkoval za součinnost,
spolupráci a solidární přístup. Letní měsíce po uvolnění opatření nám ukázaly, že jsme situaci podcenili a i já jsem žil
v domnění, že jsme boj s pandemií vyhráli. Opak je pravdou. Čelíme další vlně, která nás v současné době zasahuje.
Oproti jarním měsícům, kdy jsme nezaznamenali žádný případ, došlo k nákaze i z řad našich spoluobčanů. Není co
skrývat a je nutné Vás o této skutečnosti informovat.
Na základě vládních opatření a nařízení je v současné době nutné dodržovat tato nařízení. Proto mě zaráží přístup
jedinců, kteří tato opatření odmítají a porušují. Ohrožují nás. Proto zcela schvaluji odstoupení pana Prymuly.
Současná situace si vyžaduje dodržovat veškerá opatření. Chtěl jsem Vás požádat, abyste se zamysleli v okamžiku,
kdy vědomě porušujete tato nařízení, že svým jednáním ohrožujete i své nejbližší a vystavujete je v nebezpečí. Lidský
život je to nejcennější, co můžeme na světě získat, a proto není třeba naší lehkovážností připravit o tento dar dalšího
člověka, to je nutné si v této době uvědomit. V tom i na Vás spoléhám. Upozorňujte a apelujte na své okolí, aby byla
veškerá opatření dodržována a nenechávejte to jen na nás a úřednících. Bojujeme o naše životy!
Na druhou stranu nám dává tato situace šanci, abychom se zastavili a vážili si svých nejbližších, když v běžném životě
stále někam spěcháme. Pohyb a setkávání je omezeno, ale i přes to pociťujeme potřebu potkávat naše seniory,
známé a kamarády. A to je ten okamžik, který nám ukazuje, jak jsou pro nás tyto osoby důležité a že si máme těchto
osob vážit. Pokud budeme k sobě ohleduplní, budeme dodržovat nařízená opatření a vrátíme úctu do našeho života,
jistě tento boj vyhrajeme.
Ze strany spolupracovníků jsem byl dotazován, zda omezit provoz samotného úřadu. Rozhodl jsem, že úřad je tu pro
vás a právě v této době je nutné zachovat veškeré činnosti úřadu. Samozřejmě musíme dodržovat veškerá opatření,
ale právě v těžkých dobách je nutné obec řídit a poctivě pracovat. Proto Vás chci ujistit, pokud nám to zdravotní stav
a situace dovolí, že jsme tu pro vás. Samozřejmě nemohu vyloučit i to, že dojde k nákaze i na našem úřadě. Potom se
samozřejmě činnost omezí na nezbytně nutnou dobu. Mohu naše občany ujistit, že pracujeme s plným nasazením,
abychom činnost obce zachovali.
Nedílnou součástí tohoto boje jste i vy. Chci Vás touto cestou požádat a poprosit, dodržujme vyhlášená opatření,
pomáhejme našim blízkým a seniorům ve vašem okolí, jsou naší nejohroženější skupinou a je naší povinností je
chránit před tímto zákeřným virem.
Vzhledem k současné situaci jsem též rozhodl o zrušení všech veřejných a kulturních akcí. Letošní advent budeme
prožívat v nejužším rodinném kruhu a já doufám, že moje rozhodnutí pochopíte. Již první etapa nám ukázala, že se
dokážeme semknout (šití roušek, činnost dobrovolníků apod.) a já věřím, že i tento druhý poločas nelehkého boje
zvládneme, a proto Vám všem ze srdce přeji hlavně pevné zdraví a štěstí, hodně sil a životního optimismu.
František Moravec
starosta obce Staré Křečany
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Skleněná popelnice 2019 zná vítěze!
Dubí, Brozany nad Ohří, Staré Křečany a Ploskovice. Tato čtveřice obcí a měst ovládla 16. ročník soutěže „Skleněná
popelnice“. Toto klání každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKOKOM, a. s., a své třídičské síly v něm měří všech 350 obcí kraje zapojených do systému EKO-KOM.
Každoroční jarní vyhlašování letos zkomplikovala opatření spojená s bojem proti pandemii koronaviru. S ohledem na
bezpečnost bylo pro tentokrát zrušeno společenské setkání finalistů, o svá ocenění ale nepřijdou – do naší obce bylo
osobně doručeno regionálním jednatelem firmy EKO servis Varnsdorf a.s. panem Miroslavem Pražákem.
Soutěž byla stejně jako v minulých letech
rozdělena do čtyř kategorií, a to na obce
do 500 obyvatel, obce nad 501 obyvatel,
v další kategorii se pak utkaly městysy do
3 500 obyvatel a v poslední kategorii
měřila své třídičské výsledky města nad 3
500 obyvatel.
Soutěž Skleněná popelnice je součástí
projektu
realizovaného
krajem
a
společností
EKO-KOM
nazvaného
Intenzifikace odděleného sběru v
Ústeckém kraji. V Ústeckém kraji vytřídil
každý obyvatel za rok 2019 necelých 44
kilogramů odpadu, což je přibližně o tři
kilogramy více než v roce 2018. Na
celorepublikový průměr (51,3 kg) přitom
kraj loni ztrácel ještě 7 kilogramů.
„V porovnání se sousedními regiony v celkové výtěžnosti tříděného odpadu stále pokulháváme, ale věřím, že finanční
odměna za umístění v této soutěži bude pro obce motivačním prvkem k rozvoji sběru tříděného odpadu. Jsem ráda,
že se letos v soutěži objevila města a obce, kde proběhla větší informovanost občanů a někde i změna v samotném
třídění,“ uvedla regionální manažerka EKO-KOM Alice Karlíková a v té souvislosti zmínila zejména města v
Litoměřickém okrese, kde 7 z 20 finalistů dosáhlo na přední příčky v jednotlivých kategoriích. „Nejvíce mě těší, že po
dlouhé a tvrdé práci ve Šluknovském výběžku, se mezi finalisty objevili i 2 zástupci z tohoto regionu, a to samotný
Varnsdorf a Šluknov, “ dodává Karlíková.
Napříč všemi kategoriemi se tentokrát umístily města a obce, které se v letech předešlých ještě nikdy neumístily,
např. Kyškovice nebo Koštice. „Oba finalisté dokázali v roce 2019 pozměnit svůj systém třídění, motivovat tak své
obyvatele a výsledek se dostavil,“ prozradila tajemství jejich úspěchu ředitelka oddělení regionálního provozu EKOKOM Martina Filipová.
EKO-KOM

Prodej známek na odpady
Z důvodu opatření proti síření COVID-19 bude
probíhat od 26. 10. 2020 do 11. 11. 2020 vždy ve
zkrácených úředních hodinách (tj. pondělí a středa od
9:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00). Úhradu za
známku lze provést bezkontaktně platební kartou.

U vylepených známek je prodloužena platnost do
úterý 10. 11. 2020. Vstup na úřad je povolen pouze
s rouškou a po dezinfekci rukou!
Jindřiška Rejzková
místostarostka
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Energetičtí šmejdi stále v akci
Stále více se v praxi Poradny setkáváme s oběťmi tzv. energetických šmejdů. I přes snahy měst zakázat podomní
prodeje zboží ale i služeb, kam dodávka energií patří. Prodejci vnutí do domácností, nebo se snaží zákaz podomního
prodeje obejít tak, že si telefonicky sjednají schůzku. Pak už stačí málo.
Velmi přesvědčivou formou prezentace přesvědčí, nejčastěji seniory, k okamžitému podpisu velmi výhodné smlouvy,
která má ušetřit na platbách energie. Bohužel pravda bývá opačná. Vybraní dodavatelé energie v lepším případě
dodrží stávající smlouvu u předchozího dodavatele, v horším předčasně ukončí tuto smlouvu a zahájí svou dodávku.
Pokud chce klient od nevýhodné smlouvy odstoupit, pak vyhrožují pokutami za nedodržení podmínek smlouvy.
Člověk se cítí být v pasti.
V první řadě je nutné si uvědomit, že ceny energií sice na burze klesají, ale u dodavatelů se to může projevit až
později. Proto nová smlouva nemusí být výhodnější než ta stávající. V každé smlouvě najdete možnost obrátit se na
Energetický regulační úřad (ERÚ), kam se každoročně obrací tisíce lidí se stížnostmi na energetické šmejdy. Těmto
pak může být uložena pokuta.
Základní pravidla, jak nenaletět energetickým
šmejdům, shrnuje Desatero ERÚ, které najdete na
stránkách www.eru.cz. Nenechte se nikým nutit
do podpisu něčeho, o čem nic moc nevíte.
Vezměte si dostatek času nabídky dodavatelů
prozkoumat a porovnat. Poraďte se o změně s
blízkými nebo zajděte do porady. Jestliže za
energie platíte přijatelnou cenu, nemá smysl
měnit dodavatele. Ceny lze také porovnat v
internetovém srovnávači. Když už podepíšete
smlouvu v domácnosti, máte 14 dní na odstoupení
od této smlouvy. Nic však není ztraceno i po
uplynutí této doby. Máte šanci se ze smlouvy
vyvázat, je to však složitější.
Pokud nerozumíte předloženým dokumentům, potřebujete je vysvětlit či si celou věc promyslet, nepodepisujte a
zajděte se poradit. Pomoci může nejen rodina, ale i pracovníci naší poradny, kteří jsou vám nejen pro tyto situace k
dispozici.
Posláním poradny je podpořit lidi v řešení obtížné životní situace. 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.
Mgr. Romana Cupalová,sociální pracovnice,
Kostka Krásná Lípa p.o.

Uzavření Mateřské školy a školní jídelny
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje rozhodla
dne 16. 10. 2020 o uzavření předškolního zařízení
Mateřská škola a školní jídelna Staré Křečany. Dále
bylo nařízeno provedení ohniskové dezinfekce za
použití virucidních dezinfekčních prostředků. Všechny
děti mateřské školy a zaměstnanci se podrobili

povinné karanténě. To vše vzhledem ke skutečnosti,
že v období od 15. 10. došlo u účastníka řízení v místě
výše uvedeného předškolního zařízení k potvrzenému
výskytu
infekčního
onemocnění
COVID-19.
Předpokládané obnovení provozu zařízení je možné
stanovit na pondělí 2. 11. 2020.
PhDr. Hana Plachá
vedoucí protiepidemického oddělení KHSÚK
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Informace
Své životní jubileum oslavili
Pan Josef Kunze ze Starých Křečan oslavil 60 let.
Paní Milada Binková z Brtníků oslavila 80 let.
Pan Petr Chroustovský z Brtníků oslavil 65 let.
Paní Marie Vítová ze Starých Křečan oslavila 88 let.
Paní Alžběta Sachsová ze Starých Křečan oslavila 94
let.
Paní Zdeňka Kristlová ze Starých Křečan oslavila 93 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.
Dále žádáme rekreanty, kteří nevyužijí posledního
svozu, aby nádoby vrátili na Obecní úřad Staré
Křečany.
Jindřiška Rejzková, místostarostka

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

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

Upozornění
Občané, kteří jsou v karanténě nebo mají pozitivní test
na COVID-19 NESMĚJÍ TŘÍDIT ODPAD! Veškerý odpad
z domácnosti musí být uložen minimálně do dvou
igelitových sáčků a uložen do popelnice na směsný
komunální odpad. Po dobu nouzového stavu nebude
prováděn sběr žlutých pytlů v technickém zařízení
(traktorce), ani z domácností, který provádějí
pracovníci obce. Sběr separovaného odpadu na
svozové trase a ze sběrných hnízd bude probíhat beze
změny. Děkujeme, že chráníte zdraví pracovníků
svozové firmy a obce.
Jindřiška Rejzková
místostarostka

Přemístění obecního úřadu

Okénko technického střediska
Naši zaměstnanci technického střediska v posledních
týdnech neotáleli. Kry asfaltu, které se nacházely
dočasně uschované na deponii za fotbalovým hřištěm,
přijela nadrtit specializovaná technika. Asfaltovou drť
následně naši zaměstnanci použili na zpěvnění krajnic
a opravu našich komunikací v osadě Kopec. Proběhlo i
sázení stromů kolem Dymníku. Část zaměstnanců
vyklízela bývalý úřad od zbytků nábytku.
Stále značnou část pracovní doby stráví část
zaměstnanců úklidem a odvozem černých skládek.
Proběhla dočasná výměna autobusové zastávky
„Elite“. Budou následovat zastávky na návsi a
v Brtníkách rozcestí.
obec Staré Křečany

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).
obec Staré Křečany
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