Co nás čeká v letošním roce?
Předem bych vás chtěl všechny uvítat v novém roce a popřát vše nejlepší. Tento článek bych rozdělil na dvě části.
V té první bych zmínil investiční akce a v té druhé kulturní.
Hned z počátku roku dojde k nákupu kompostérů, které budeme zdarma rozdávát občanům v druhé polovině
března. Dále probíhá rekonstrukce bývalého obecního úřadu, která je zároveň největší investiční akcí obce a bude
probíhat přibližně do poloviny příštího roku. Výsledkem bude osmnáct bytů. Již je zamluveno patnáct bytů, proto je
pro zájemce nejvyšší čas podat žádost o byt na podatelnu obecního úřadu. Na jaře proběhne kompletní rekonstrukce
obecního rozhlasu a zároveň výměna veřejného osvětlení mimo blízkého okolí návsi. Tu bychom měli řešit až
v následujích letech z důvodu finanční náročnosti. Dle projektu se pohybujeme kolem 6 miliónů. Do léta by měl být
hotový již sběrný dvůr, který se následně otevře pro občany. Během léta vzniknou autobusové zálivy u ústavu
v Brtníkách. Poslední jistou akcí budou stavební úpravy základní školy na zajištění bezbariérovosti.
Investice, nad kterými visí otazník, jelikož čekáme na informaci o přidělení či nepřidělení, jsou: rekonstrukce dvou
místních komunikací, fara, první etapa hřbitovní zdi, sanace a zateplení školky a dva veřejné vrty.
Kulturní akce budou nejspíš omezeny jako v minulém roce. Zatím je jisté, že masopust neproběhne. Starokřečanské
slavnosti jsou zatím jedna velká neznámá. Pokud se situace do tří měsíců nezlepší, pochybuji o tom, že stát dovolí
větší kulturní akce.
Jsme si plně vědomi, že je potřeba investovat i do dalších objektů, musíme však vzhledem k výši rozpočtu postupovat
obezřetně. Rekonstrukce bytového fondu, místních komunikací, kulturního střediska, pramenů Mandavy a hřbitova.
Zajištění informačních cedulí a značení pro turisty…
Rozhodně toho před námi není málo a společnými silami se nám vše podaří.
obec Staré Křečany
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Zimní údržba komunikací – vyjádření starosty
Jelikož se vždy po spadu sněhu hromadí stížnosti, vyjádřím se za vedení obce. Jistě jste zaznamenali, že v posledních
dnech byl extrémní spad sněhu a byla vydána i výstraha UNIQA, které upozorňuje na velkou sněhovou pokrývku. Za
vedení mohu konstatovat, že je zpracován Plán zimní údržby komunikací, kde jsou jasně dané limity pro úklid. Plán je
zpracován dle zákonných norem.
Pracovnicí zimní údržby vyjížděli již v průběhu spadu sněhu, aby byly v ranních hodinách komunikace sjízdné. Obec se
setkává se stížnostmi, že je zimní údržba prováděna neodborně, pozdě apod. K tomuto bych sdělil, že obec vyhlásila
soutěž na zimní údržbu a přihlásil se do ní pouze jeden dodavatel. Takže zimní údržbu provádí jeden dodavatel a
jeden náš traktor. I přes velký spad se nám podařilo zachovat průjezdnost komunikací. Zimní údržba se setkává
s řadou dalších požadavků a podnětů. Zároveň řešíme i individuální požadavky, kdy se osoby dostávají do svízelných
situací. Velkým problémem je nedisciplinovanost řidičů a občanů obce s odstavenými vozidly. Dále je nutno
podotknout, že zimní údržba se provádí mechanicky bez chemického posypu. To je též jeden z důvodů. Pokud traktor
protáhne komunikaci v noci, což naši pracovníci jezdili v nočních hodinách, jsou schopni při ideálních podmínkách se
k tomu místu vrátit za několik hodin. Technicky je vyloučeno, že by stihl úsek protáhnout několikrát v hodinových
intervalech. Pro představu celkově udržujeme zimní údržbou komunikace o délce cirka 60 km, celková délka všech
komunikací je kolem 150 km.
Proč nejsou komunikace v takovém stavu, jako jsou silnice Ústeckého kraje? Pokud bychom chtěli přistoupit na
takovouto údržbu, je nutné dovybavit obec patřičnou technikou. Dále je zde ta skutečnost, že obec se nachází
v CHKO a NP a nelze úplně všude provádět chemické ošetření komunikací. Je tu i stránka ekonomická.
Dalším aspektem je ta skutečnost, pokud jsou osoby v ohrožení života či zdraví, zajišťujeme přednostně sjízdnost
komunikací pro tyto složky a pak se vracíme k plánovanému režimu. Musíme řešit vyprošťování vozidel veřejné
hromadné dopravy i osobní vozidla.
Obec jako taková věc řeší a nezbavuje se odpovědnosti. Je však nutné podotknout, že by veřejnost měla pochopit,
pokud jsou výstrahy a další upozornění na extrémní srážky, není možné provést úklid na základě představ a
požadavků všech občanů.
Jak jsem uvedl shora, jsme jenom lidé, rozmary počasí neovlivníme a chtěl jsem celou veřejnost požádat o
pochopení.
František Moravec
starosta

Upozornění! Změna v BIOOPADU
Stále se ještě nevyjádřila část občanů ke změně ve svozu
bioodpadu, která proběhne v tomto roce. 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
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Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021
V měsíci lednu 2021 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro
Ústecký kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na
odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Ústecký kraj. Vzhledem k současné epidemiologické
situaci chceme tomuto předcházet, ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníků, jako doposud
(zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Toho bychom chtěli docílit především
prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech – pro Rumburk 412 355 311, budou
poplatníkům k dispozici pracovníci, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí
poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy na příslušného správce daně). Telefonicky
rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě
pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive
aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednícím daňového portálu (daňová informační schránka),
případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.
Pracovníci správce daně se vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na výše uvedeném telefonu věnovat každý
pracovní den, vždy minimálně v době: Po, St od 8:00 – 16:30, Út, Čt 8:00 – 14:30, Pá 8:00 – 13:30. To vše do 5. února.
Ing. Jan Havlíček
ředitel FÚ pro ÚK

Očkování proti covid-19

Pronájem bytu

V současné chvíli mají termín všichni občané nad 80
let – ti, co chtěli očkování. Až stát uvolní další termíny
pro očkování lidí nad 70 let, můžete se obrátit na naši
pracovnici paní Peškovou, která Vám pomůže
s registrací a zajištěním termínu. Dokážeme i zajistit
dopravu na i z očkování.

Nabízíme k pronájmu byt ve Starých Křečanech č.p. 37
(na náměstí). Informace na mob.: 777 192 370, pouze
SMS.

V pracovních
777 261 960.

dnech

a

hodinách

volejte

na

Byt:
-

velikost 1+1, koupelna, WC, 41m2
ve 2. nadzemním podlaží
byt je po rekonstrukci
pouze bez domácích mazlíčků

obec Staré Křečany

Pavla Vaňková

Veřejnou dopravu čeká hubený rok
Zastupitelé Ústeckého kraje schválili rozpočet na letošní rok, který s největší pravděpodobností může vést ke zrušení
až pětiny spojů. Cestující v našem kraji by tedy mohli pocítit od července omezení veřejné dopravy.
Vedení kraje však slíbilo, že bude hledat možnosti ve „vnitřních“ úsporách úřadu, částečná redukce spojů je ale
takřka jistá. Důvodem je očekávaný propad daňových příjmů. V kapitole veřejné dopravy dojde k seškrtání desetiny
rozpočtu o přibližné výši 220 milionů korun.
Největší omezení čekají autobusy, kde by se mělo škrtat přibližně o 13%, na železnici o 10%. Bývalý náměstek
hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek upozornil, že omezení peněz přinese ještě větší škrty dopravních výkonů.
Jinými slovy, deset procent ušetřených prostředků může znamenat podstatně větší procentní redukci spojů. „Bude
potřeba se domluvit s dopravci na změně smluv. Je nutné si uvědomit, že pokud se například na jednom turnusu s 20
spoji pět škrtne, dál se bude muset platit řidič v práci nebo fixní náklady na autobus. Fakticky se ušetří jen za naftu,“
říká Komínek, podle kterého návrh rozpočtových změn přinese mnohem větší omezení výkonů. Kraj v materiálu
uvádí, že smlouvy jsou nastaveny většinou tak, že lze omezit objem výkonů až o pětinu.
„Ekonomický efekt takto velké redukce je ve skutečnosti sporný a celospolečenské dopady neumožněných cest do
práce a do škol u jednotlivých obyvatel s touto teoretickou úsporou neumíme porovnat. Zde je třeba srovnat a znovu
zvážit účel a důsledky úspor, kdy místo cca 10 % poklesu výkonů uspoříme jen asi 6,5 % financí a rok 2021 skončí kraj
s dopravou redukovanou o 20 %,“ píše se v textu úředníků.
Jan Sůra
zdopravy.cz
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Informace
Své životní jubileum oslavili
Ke konci minulého roku ještě oslavili:
Pan Rudolf Dundych ze Starých Křečan oslavil 70 let.
Paní Eva Střížková ze Starých Křečan oslavila 85 let.
V lednu tohoto roku oslavili:
Paní Marie Vaňková ze Starých Křečan oslavila 81 let.
Pan Miroslav Jordán ze Starých Křečan oslavil 65 let.
Pan Ladislav Gáka ze Starých Křečan oslavil 70 let.
Paní Marie Krajníková z Nových Křečan oslavila 70 let.
Oslavencům za celý Obecní úřad Staré Křečany
přejeme hodně zdraví, lásky a elánu do dalších let.

Vzpomínka na kamaráda a kolegu
„Odešel, jak si to osud přál, v našich srdcích a
vzpomínkách zůstává dál.“ Pan Jaroslav Novák
dlouholetý člen SDH Brtníky, oceněný Řádem sv.
Floriána, prohrál svůj boj se zákeřnou nemocí 6. ledna
letošního roku.
Jarda, jak jsme mu
všichni
říkali,
kamarád
s
dobrosrdečnou,
upřímnou
a
veselou povahou,
ochotný kdykoli
pomoci,
byl
členem
našeho
spolku více jak
čtyřicet
let
a
aktivně se podílel
na veškerém dění
v něm.
Byl to hodný člověk a jako takový se nám všem z
hasičské rodiny zapsal do srdcí.
Blanka Choutková

Masopust 2021
Jak jsme již v úvodním článku avizovali, letošní ročník
masopustu bohužel neproběhne. Velmi nás to mrzí,
jelikož to je jedna z posledních mála akcí, které se
účastní větší počet občanů.
obec Staré Křečany

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat dětem ze
Základní školy a Mateřské školy Starých Křečan za milý
dárek, který jsme jako senioři obdrželi před vánočními
svátky.

Stížnosti na sociálních sítí
Abych zde nepsal pouze ve zpravodaji o samých
pozitivech, uvedu i několik stížností na obec. Uvedu ty
nejvíce diskutované problémy. Hned z kraje roku se
probírala zavážka lesní komunikace v Nových
Křečanech směrem na Valdek. V této zavážce se
omylem objevil i odpad, který tam rozhodně nepatří.
Starosta obce diskutující ujistil, že zajistí nápravu v co
nejkratší době. Dalším problémem byla již v tomto
zpravodaji probíraná zimní údržba komunikací.
obec Staré Křečany

manželé Vyskočilovi

Pedikúra v pohodlí domova
Máte problémy s popraskanými patami, zarostlými
nehty nebo chcete pouze užít pedikúru a nechat se
hýčkat v pohodlí vašeho domova? Ozvěte se mi a
můžeme se domluvit na termínu, kdy přijedu až k vám
domů s potřebným vybavením. Budu se těšit!
Aneta Dvořáková: +420 605 275 382
Aneta Dvořáková

Pozvánka na VZZO
Vážení spoluobčané,
přijměte pozvánku na 26. veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které tentokrát proběhne ve
čtvrtek dne 29. ledna 2021 od 13:00 v Polyfunčkním
domě. Vzhledem k opatření spojených s pandemií
covid je nasazená rouška podmínkou pro vstup na
jednání zastupitelstva!
obec Staré Křečany
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