Hřbitov Staré Křečany
Vážení spoluobčané, chtěl bych touto formou reagovat na reportáž ve věci hřbitova ve Starých Křečanech. Jak jste si
jistě všimli, již několik let se obec snaží o rekonstrukci hřbitovů, jak ve Starých Křečanech, tak v Brtníkách. Co se týče
hřbitova v Brtníkách podařil se velký kus práce za velkého přispění spolku Zeidler z.s., který se velkou měrou zasloužil
o rekonstrukci kaplí, zdí a hrobky. Za to patří spolku Zeidler velký dík a uznání.
Ke hřbitovu ve Starých Křečanech bych sdělil následující. Obec již několik let usiluje o zvelebení vlastního hřbitova.
Touto formou se chci ostře ohradit proti nařčení, že obec likviduje hroby, které historicky na náš hřbitov patří. Každá
osoba, která navštívila hřbitov ve Starých Křečanech, nechť posoudí, zda obec likvidovala hroby. Proces úklidu
hřbitova jsme započali již před několika lety. Nejprve jsme pokáceli přerostlé stromy, které ohrožovaly jak
bezpečnost , tak i samotná hrobová místa. Jednalo se o túje, lípy, akáty a další stromy. Kořenové valy těchto stromů
byly prorostlé až do samotných hrobek, takže došlo k jejich výřezu, aby nedocházelo k devastaci právě starých
historických hrobek. Jelikož chybí velká část obvodového zdiva, provedla obec alespoň provizorní oplocení, aby
nedocházelo k okusu květin zvěří, která na hřbitově okusovala zeleň a květiny na hrobech. Došlo k opravě původní
zdi, kde „nenechavé ruce“ odcizily i cihly.
Jelikož obec provádí sekání, řešila se i otázka, že zde bylo několik hrobových míst, kde zůstaly pouze betonové
obvodové profily, ve kterých se nezachovaly žádné zbytky náhrobních kamenů, ani žádné jiné indície o hrobu. Obec
vyvěsila výzvy v češtině i v němčině na tabuli u hřbitova, kde byli občané vyzváni, aby navštívili obec a řešili hrobová
místa, případně hroby známých. Na základě této výzvy obec provádí dokumentaci jednotlivých míst. Výzva byla
vyvěšena bezmála dva roky. Během této výzvy nikdo neřešil hroby, o které se nikdo řadu desetiletí nestaral.
Náhrobní kameny byly povalené v trávě. Obec oslovila firmu, která provedla odstranění pouze betonových
obvodových profilů, ze kterých bylo patrné, že zde nelze identifikovat konkrétní hrobové místo a nezůstala zde šance
na ztotožnění pochovaných ostatků. Následně bylo firmě uloženo, pokud bude zjištěn výskyt padlých náhrobních
kamenů a desek a nebude patrné, na který hrob patří, budou se dočasně deponovat v jihovýchodní části hřbitova.
Zde bych se chtěl hrubě ohradit proti zveřejněné reportáži a tvrzení občanky obce, že obec tyto kameny likvidovala.
Ze hřbitova se deponovaly pouze obvodové betonové obrubníky a o tom rozhodl dodavatel prací. Ostatní nalezené
předměty byly deponovány na hřbitově.
Též není pravdou tvrzení občana obce, že se ztrhly i větší - snad i třímetrové náhrobní kameny, toto tvrzení je
nepravdivé a lživé, což obec jistě doloží vyjádřením jak pracovníků obce, tak i dodavatelské firmy. Též není pravdou
tvrzení paní respondentky rozhlasové reportáže, že hroby byly likvidovány z toho důvodu, že nájemník hrobového
místa neplatí. Řada opuštěných hrobů zůstala. Obec několik deponovaných kamenů zajistila ze země, kde byly
povaleny již několik desetiletí. Nevylučuji tu možnost, že u některých došlo při manipulaci k poškození při jejich
uložení. Jelikož je projekt rekonstrukce hřbitova naplánován na několik etap a plánujeme čerpání dotací, byly tyto
kameny dočasně deponovány na shora uvedeném místě s tím, že budou zbytky těchto pomníků uloženy dle případné
zpracované projektové dokumentace. Zde však připouštím, že současné uložení kamenů a náhrobků není optimální,
ale jak jsem již uvedl, postupně se hřbitov upravuje a jistě pro tyto kameny najdeme optimální místo . Pokračování
na straně 2
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Pokračování ze strany 1
Byl jsem seznámen s uvedenou reportáží prostřednictvím rozhlasu a tisku. Měl jsem možnost se jen okrajově k této
věci vyjádřit do médií. V žádném případě tu nejsou ze strany obce snahy o likvidaci historie na hřbitově a je zarážející,
že kritici, kteří se aktivně podílí na nepodložených pomluvách činnosti obce, minimálně padesát let zpětně přihlíželi
devastaci hřbitova a jsou to právě ty osoby, které jsou jistě znalé problematiky místního pohřebiště, jelikož se
minimálně 30 let podílely na správě tohoto pietního místa.
Měl jsem v poslední době několik jednání s různými subjekty k problematice hřbitova. Možná se i zde ve Starých
Křečanech vytvoří skupina lidí, kteří jsou schopni v této věci obci pomoci. Dobrým příkladem spolupráce je spolek
Zeidler.
Obec je též v kontaktu se zapsaným spolkem Omnium, který poskytuje projektové poradenství v oblasti
památkových objektů.
Vzhledem k tomu, že došlo k poškození dobrého jména obce prostřednictvím médií, budu věc předávat k prošetření
kompetentním orgánům. Samozřejmě o výsledku v této věci budete informováni.

František Moravec
starosta obce

Náhradní výsadba dřevin
Na základě podané „žádosti o
povolení kácení dřevin rostoucí
mimo les“ v roce 2020 Správou a
údržbou silnic Ústeckého kraje a
následně vedeného správního řízení
bylo uskutečněno kácení dřevin - a
to převážně v katastrálním území
Brtníky.
Součástí tohoto řízení byla v
rozhodnutí
uložena
náhradní
výsadba na pozemku Obce Staré
Křečany v prostoru „Skřivánek“. Rádi
bychom chtěli v tomto trendu i
nadále pokračovat a chybějící
stromy opět vracet do přírody.
Stanislav Černý
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Dopravní kolaps v Brtníkách
Množství turistů si nenechalo ujít zimní krásy ledopádů v Brtníkách a blízkém okolí. Nezodpovědní řidiči způsobili
nepříjemné problémy svými zaparkovanými vozidly po celých Brtníkách. Největší problém však nastal u hasičské
zbrojnice, kde část vozidel byla přímo zaparkovaná na manipulační ploše a v případě výjezdu by hasiči nebyli ani
schopni vyjet. Situaci musela řešit Policie ČR.
Naprosto stejné problémy řeší i Krásná Lípa, Kyjov a Vlčí Hora. V Kyjově dvě projekčně připravená parkoviště však
zablokovali ve stavebním řízení sousedé dotčených parcel. V minulosti naše obec zpřístupnila fotbalové hřiště
v Brtníkách na parkování. Během oblevy se ale z celého pozemku stalo jedno velké bahniště a vozidla nebyla téměř
schopna vyjet. Na únorovém zastupitelstvu se tato problematika projednávala.
obec Staré Křečany

Scuk Mikulášovice – farmářské potraviny na váš stůl
Máte rádi dobré a kvalitní sýry, maso, zeleninu, ovoce a další výrobky od českých farmářů a výrobců nejrůznějších
lahůdek? Pak je Scuk.cz to správné místo pro nakupování a teď dorazil i do Mikulášovic. K objednání vám stačí
přihlásit se do mikulášovické nákupní skupiny na www.scuk.cz/mikulasovice, vybrat si, co se vám zrovna hodí,
zaplatit online a pak si v úterý v podvečer nákup vyzvednout na adrese Mikulášovičky č. ev. 31 (před rybníčkem
směrem na Velký Šenov doleva a pak druhý dům vpravo).
A proč nakupovat právě přes Scuk? Kromě široké nabídky nejrůznějších kvalitních potravin stojí za zmínku i
transparentní systém provize za zprostředkování nákupu. Cenu výrobků si určují přímo farmáři nebo výrobci,
případně několik málo zprostředkovatelů (zejména u bio výrobků). Scuk si z této částky vezme provizi 25% a z ní ještě
21% DPH, které mohou prodejci získat zpět. Z každých 1 000 Kč vašeho nákupu, tak prodejce dostane nejméně 697,5
Kč, což je výrazně více než prodejci dostanou při spolupráci s řetězci supermarketů (Lidl, Billa, Kaufland, Penny
apod.). Z 25% pro Scuk je 10% určeno na logistiku Scuk, 7,5% pro Scuk za administraci a 7,5% pro organizátora
nákupní skupiny.
Scuk Mikulášovice

Bezpečnost dopravy v obci
Na únorovém zastupitelstvu se projednával bod ohledně bezpečnostní situace v obci. Na základě podnětů občanů a
zastupitelů bude obec v součinnosti s PČR řešit problematiku dopravy a parkování na celém katastru obce. Řešit by
se prioritně mělo nedodržování rychlosti v obci a parkování v Brtníkách. O dalších krocích bude veřejnost i
zastupitelstvo informováno na jednom z dalších zastupitelstev.
obec Staré Křečany
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Informace
Své životní jubileum oslavili
Pan Štefan Harant ze Starých Křečan oslavil 82 let.
Paní Iva Grundzová ze Starých Křečan oslavila 60 let.
Oslavencům za celý Obecní úřad Staré Křečany
přejeme hodně zdraví, lásky a elánu do dalších let.

Zemřela pamětnice obce
Isolda Kousalová
Rodačka ze Starých Křečan zemřela náhle ve věku 87
let. Celý svůj život pracovala na rentgenu rumburské
polikliniky ve snímkovací stanici. U kolegů a pacientů
byla velmi oblíbená pro svůj veselý a kamarádský
přístup.
Paní Kousalová patřila k nejvyhledávanější pamětnici,
která měla vždy pro každého vlídné slovo s
nepřebernou studnicí celé dávné historie našeho
okolí. Byla takovým vzácným prostředníkem mezi
životem v obci a našimi rodáky v zahraničí. Bude nám
všem chybět její radost ze života, kterou všude
rozdávala.
Libuše Hlinková

Hasiči Brtníky
Dovolujeme si upozornit na nový profil našich hasičů
z Brtníků na Facebooku. Přesný název k dohledání je
„Hasiči Brtníky“.
obec Staré Křečany

Inzerát
Sháním tyto Mikov nože s kapkovitou čepelí a pouzdra
k nim. S vysokými částkami počítám, určitě se
domluvíme.
Dále sháním jakékoliv dokumenty a informace týkající
se jejich výroby a historie.
Petr Menšík
telefon: 608 426 801
email: petr.noze@gmail.com

Zemřel předseda KČT Rumburk
Hluboce zarmouceni oznamujeme přátelům a
známým smutnou zprávu, že zemřel pan Václav
Provazník ve věku 72 let, dlouholetý člen a předseda
klubu českých turistů z Rumburka.
„Jak tiše žil, tak tiše odešel, skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě.“
obec Staré Křečany

Změna úředních hodin
Na základě rozhodnutí starosty obce dochází ke
změně úředních hodin po dobu covidových opatření
našeho obecního úřadu:
Pondělí a středa 7:00 – 11:00 a 14:00 -17:00
Děkujeme za pochopení!

Pronájem bytu
Nabízíme k pronájmu byt ve Starých Křečanech čp. 37
(na náměstí).
- o velikosti 1+1, koupelna, WC (41 m2)
- ve 2. nadzemním podlaží
- byt je po rekonstrukci
- pouze bez domácích mazlíčků
Informace na mobil 777 192 370, POUZE SMS!
Pavla Vaňková
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