Kostel sv. Jana Nepomuckého osiřel
Letošní rok patří mezi ty zlomové. Když v lednu zemřel velký opatrovatel kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých
Křečanech Jan Salomon, bylo jasné, že odešel jeden z velkých opatrovatelů místních tradic a milovník místa a celého
regionu. Bohužel se naplnilo proroctví o přestupném roku, v němž se nedaří. A odešla řada obyvatel, kteří byli svým
způsobem v dobrém velmi provázaní. Nedlouho před Dušičkami zemřel velký opatrovatel kostelního betlému Jan
Mänzel.
Celý život pečoval o starokřečanský stánek. V živé paměti mají mnozí
jeho opakované boje se zloději po sametové revoluci, když se je snažil
srdnatě zadržet do příjezdu policie. Beze strachu se postavil
silnějšímu protivníku, s vědomím, že je v právu a jen náhoda
zapříčinila, že sám nedošel úhony. Kostel opatroval se vší pečlivostí.
Podobně se díky jeho dlouholeté péči dochoval betlémový soubor.
Opticky ve výborném stavu, jako v žádném jiném kostele. Jan Mänzel
figurky míval schované doma, pečlivě je oprašoval a uklízel, aby
v depozitu kostela neutrpěly také vlhkostí a nenapadl je červotoč.
Díky jeho mnohatelému úsilí zůstala polychromie figur z dílny Johanna Herbricha, Antona Müllera či Raimunda
Jäntsche stejně živá, jako byla v době vzniku kostelního kompletu. Ten dokonce jednou prezentoval také na vánoční
výstavě v rumburském muzeu, kde se každý mohl zblízka přesvědčit o neobyčejné kráse starokřečanského betlému,
jehož monumentálnost vynikla až v prostorách výstavní síně, stejně jako skvěle vymyšlená kompozice celku.
V domovském prostředí chrámové lodi působí dojmem dosti komorním. To je dáno také tím, že při objednávce byla
zvolena velikost figur odpovídající domácímu betlému než kostelnímu, ale to bylo zvykem v tehdejším „českém
Nizozemí“. Oslovení bývali ti nejlepší místní mistři, aby dodali figurky pro kostelní komplet. Proto jsou zároveň
dokladem zručnosti řezbářů zde žijících, které k tvorbě přivedly změny na tehdejším trhu práce, nejvíce po první
světové válce. Jan Mänzel se narodil v roce 1940. Na své náklady nechal v roce 2011 také ošetřit ve Středočeském
muzeu v Roztokách u Prahy dřevěné reliéfy starokřečanské křížové cesty od mistra z Fulneku (Johanna Rabisera)
z roku 1922, uložené v současné době v rumburském muzeu.
Na Jana Mänzela všichni vzpomenou jako na tichého, skromného a obětavého člověka, na jehož milý úsměv a laskavá
vyprávění se nezapomíná. Svým životem šel příkladem ostatním. Pracovat tam, kde jsem doma, celým svým srdcem.
Ester Sadivová

(Ne)rozsvícení vánočního stromu
Letošní zdobení a rozsvícení vánočních stromů ve Starých Křečanech a v Brtníkách bohužel proběhne bez účasti
veřejnosti. Neproběhne ani tradiční vánoční posezení nad svařeným vínem ve Starých Křečanech a koncert u
Nejsvětější Trojice v Brtníkách. Důvodem je stále aktuální situace kolem pandemie covid-19 a vládním nařízením.
Vánoční stromy budou ozdobeny a rozsvíceny v prvním adventním týdnu. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné
zdraví!
obec Staré Křečany
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Základní škola
Soutěžíme se Správou Národního parku České Švýcarsko
Ještě než nám zavřeli školu, zúčastnili jsme se s dětmi ze 4. a 5. ročníku vědomostní soutěže, kterou vyhlásila Správa
Národního parku České Švýcarsko. Téma bylo 20 let ochrany přírody v Národním parku České Švýcarsko. Děti
odpovídaly samostatně na většinu otázek. Bohužel zvítězit nemohou všichni. A tak došlo na losování. Mezi třemi
vylosovanými se objevila i Jana Janečková ze 4. třídy naší ZŠ, které tímto velice blahopřejeme. Ostatním dětem děkuji
za účast a těším se na další řešení kvízů.

Když "málo" může znamenat "hodně"
Být učitelka není jen učit děti novým znalostem, ale snažit se jim dát i něco z nás. Ukázat
jim vzorec slušného chování, vztahů k ostatním, atd. A protože nyní s dětmi nemůžeme
být fyzicky, snažíme se být v kontaktu online. Někdy je to náročné, ale o to více
oceňujeme, když se spolupráce daří.
Osobní kontakt je ale nenahraditelný. A tak jsme se rozhodli na konci října děti trochu
netradičně navštívit a předat jim balíček s dárkem a sladkostmi. Překvapení se podařilo,
někdo mne s paní asistentkou Martinou Kurzovou ani nepoznal. Máme z takovýchto akcí
prima pocit.
Ale i děti zapojujeme a učíme je být laskavé k ostatním. Od září jsme se se 3., 4., a 5.
ročníkem zúčastnili projektů na podporu zvířat v Zoo, nevidomých apod.
Jedná se o virtuální "závody", v našem případě chodecké, na různou vzdálenost. Odměna je dobrý pocit, diplom a
medaile, která stojí symbolických 100Kč. Ty jdou na podporu zvířat a na dobrý skutek. Děti jsou úžasné.
Máme skvělé možnosti ke splnění těchto "závodů" v okolí obce. Většinou jdeme směrem na Skřivánčí pole, kde
mohou děti volně jít, běžet, každý podle svého tempa. Mají můj velký dík a věřím, že i v roce 2021 budeme
pokračovat v těchto podporách a naučíme děti, že i " málo" může znamenat " hodně".
Mgr. Petra Bubeníková

Pramenům Mandavy svítá na lepší časy
Přichází doba, kdy se voda stává vzácností a lidé si
začínají vody více a více vážit. Pečují o vodní zdroje, o
každou studánku, každý pramínek…
Rumburkem protéká řeka Mandava. Ve starých
historických průvodcích se o ní psalo jako o bystré
horské říčce. Naši předci o pramen říčky pečovali. Už
za první republiky to byl oblíbený výletní cíl, odkud byl
krásný výhled do kraje. Stála tu malá budova s
lavičkami a ohništěm, kousek po cestě i výletní
hospoda „U Staré hájovny“. Toto podivuhodné místo,
které má své „genius loci“, bohužel v časech
socialismu zaniklo. Rumburský Klub českých turistů za
podpory obce Staré Křečany se rozhodl vrátit tomuto
místu jeho dávnou krásu. Na konci 90. let minulého
století tu vybudovali altán, upravili prameny,
nainstalovali stoly a lavičky, vytvořili ohniště a upravili
okolní zeleň, aby byl odtud opět výhled. O místo

nadále pravidelně pečovali, strávili tu desítky
brigádnických hodin. Prameniště opět přinášelo
radost a potěchu duše lidem z blízkého i vzdáleného
okolí, a to po dobu šestnácti let.
Pak přišel zmar a vše bylo zlikvidováno a srovnáno se
zemí. K prameni sice vede zelená turistická odbočka,
ale nic z výše popsaného tam již nenajdete. Obec
Staré Křečany a rumburští turisté svůj boj ale nevzdali,
a tak po čtyřech dlouhých letech svitla znovu naděje,
že toto nádherné místo opět „vstane z popela“ a
každý, kdo má rád přírodu, sem bude moci zajít a užít
jeho celou krásu.
Vše je ale teprve na začátku, a tak držme pramenům a
všem, kdo to s nimi nevzdali, palce.
Bc. Lenka Obergruberová
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Ukončení svozu BIOODPADU
Dne 25. 11. 2020 proběhne poslední svoz BIO ODPADU. Téhož
dne budou veškeré nádoby od nemovitostí svezeny pracovníky
obce. Vzhledem k vysokým nákladům na svoz BIO odpadu se obec
rozhodla, že od příštího roku zájemcům zdarma pronajme na pět
let kompostéry, tj. po dobu udržitelnosti dotovaného projektu a
poté přejdou bezplatně do vlastnictví zájemců.
Pokud budete mít zájem i nadále využívat BIO nádobu, můžete si
ji na jaře opět vyzvednout, ale svoz BIO odpadu bude za zvláštní
úhradu (nad rámec běžné úhrady za odpady) v min. výši 1280 Kč
(cena bude upřesněna) za období duben až listopad.
V případě zájmu o kompostéry i BIO nádoby kontaktujte
místostarostku na telefonu 773 501 631 nejpozději v termínu do
31. 1. 2021. Prosím o telefonáty od pondělí do pátku.
Jindřiška Rejzková
místostarostka

Nový sběrný dvůr
Hromadí se dotazy na obec ohledně výstavby nového sběrného dvoru. Práce jsou v současné chvíli pozastaveny
z důvodu nevyhovujícího podloží vlastní plochy sběrného dvora. To bylo zjištěno po provedení zkoušek hutnění
zemní pláně zpevnění plochy. Z protokolu vyplývá, že musí být zvýšena vrstva podkladové struktury. Na základě
těchto skutečností byl dopracován soupis prací s novou skladbou zpevněné plochy. Po vypracování soupisu prací byl
v součinnosti projektanta, technického dozoru investora a dodavatele vypracován změnový list.
Pokud zastupitelé na svém nejbližším veřejném zastupitelstvu tento změnový list schválí, navýší se celková cena díla
o 705 337,- Kč bez DPH a termín ukončení realizace se posune do poloviny příštího roku.
obec Staré Křečany

Rekonstrukce bývalého úřadu
Rekonstrukce bývalého úřadu probíhá dle plánu. V současné chvíli se bourají staré příčky, vytrhávají podlahy a
obouchávají vnitřní omítky. Přes zimu by měly být hotové hrubé zednické práce a na jaře se sundá celá konstrukce
střechy. Zatím to nevypadá, že by se stavba měla nějak opozdit a naopak možná dojde i k urychlení celkové realizace
a hotový bytový dům bychom mohli mít začátkem léta 2022.
obec Staré Křečany
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Informace
Své životní jubileum oslavili

Poděkování

Paní Jindřiška Straussová ze Starých Křečan oslavila 75
let.
Pan Miroslav Polívka z Nových Křečan oslavil 75 let.
Paní Eva Fialová z Nových Křečan oslavila 75 let.

Chtěla bych poděkovat firmě Kominictví Brůna za
profesionálně odvedenou práci.
Marcela Homolová

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

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.
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

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Obecnímu
úřadu Staré Křečany, zvláště pak p. Peškové, p.
Božikové a p. Rejzkové za péči v této nelehké době,
kterou nám poskytují.
Božena a František Neklovi

Nabídka práce
Lesy ČR vyhlašují výběrové řízení na technického
pracovníka lesního hospodářství. Místo výkonu LS
Rumburk. Požadavky: středoškolské vzdělání, ŘP „B“,
uživatelská znalost PC, odborná praxe v lesnictví
výhodou. Nabízíme zajímavou, samostatnou a tvůrčí
práci, mzdu dle kvalifikace kandidáta, roční odměny, 5
týdnů dovolené, pracovní doba 40 hodin týdně.
Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a
strukturovaného životopisu zasílejte elektronicky na
lenka.volakova@lesycr.cz do 4. 12. 2020.

Okénko technického střediska
Naši pracovníci technického střediska v posledních
týdnech převážně rekonstruovali poničené místní a
účelové komunikace v Kopci, směrem na Skřivánčí
pole a dále na Dymník.
Zároveň probíhala výsadba stromků po kůrovcové
kalamitě a ošetření sazenic nátěrem. Postavila se nová
dočasná zastávka v Brtníkách – rozcestí. Proběhla
demontáž božích muk u sběrného dvora a úklid obou
hřbitovů.
obec Staré Křečany

Obnovení provozu sběrného místa?
Vzhledem
k poklesu
indexu
rizika
v rámci
protiepidemického systému (PES), se s největší
pravděpodobností opět uvede v provoz sběrné místo
v naší obci.
Termín otevření je naplánován na čtvrtek 3. prosince.
Poté bude již klasicky otevřeno každý čtvrtek, pátek
a první sobota v měsíci.
čtvrtek
pátek
sobota

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00

12:30 – 15:00
12:30 – 14:30

obec Staré Křečany
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