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Starostové ze Šluknovska
Hřbitov Staré Křečany

jednali s hejtmanem Ústeckého kraje
Prostřednictvím videokonference měli starostové ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska
v pátek 19. února 2021 možnost jednat s hejtmanem Ústeckého kraje Ing. Janem Schillerem, radním pro zdravotnictví Ing. Radimem
Laiblem, předsedou představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Mgr. Ing. Jindřichem Zetkem
a ředitelem Lužické nemocnice MUDr. Petrem Malým. Ze sestavy hostů je zřejmé hlavní téma jednání – tedy budoucnost akutní
lůžkové péče ve Výběžku. Starostům bylo
přislíbeno, že k 1. 4. 2021 dojde k převodu
Lužické nemocnice pod Krajskou zdravotní, a. s.,
zatím formou pachtu, zpracovává se studie pro
nastavení budoucího rozsahu zdravotní péče
a připravuje se projekt modernizace nemocnice. Tak snad konečně světlo na konci tunelu.
Zároveň byla prodiskutována činnost a role
vakcinačního centra v nemocnici, s případným
zapojením obcí. Očkovací centrum se rozbíhá
i v městské nemocnici Varnsdorf. Na Šluknovsku budou působit i mobilní očkovací týmy.
V další části starostové diskutovali s hejtmanem o problematice úspor, které Ústecký kraj
avizuje v souvislosti s ekonomickými dopady
pandemie covid-19 na jeho příjmy. Pan hejtman sdělil, že například úspory v dopravě by
měly být nalezeny jinde než v omezování spojů.
V budoucnu však bude potřeba zrevidovat současné nastavení veřejné dopravy s ohledem na
její využívání občany. Stejně tak se dále počítá
i s podporou cestovního ruchu, bude se hledat

i cesta k podpoře obcí na zpracování projektových dokumentací pro připravované rozvojové
projekty. Ústecký kraj bude v budoucím období více využívat různých dotačních nástrojů pro
vlastní investice. Bohužel musely být zastaveny
plánované investice v nemocnicích KZ, a. s.,
neboť pro ně nebylo zajištěno dostatečné financování. Na závěr hejtman sdělil, že vnímá
Šluknovsko jako v minulosti opomíjenou část
Ústeckého kraje a bude se to snažit změnit.
Starostové dále projednali činnost dobrovolných svazků obcí SEVER a TOLŠTEJN v mezidobí jednání. Rozhodli o ocenění Ing. Jiřího Raka
z obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Za dlouhodobou a mimořádnou práci při
propagaci a rozvoji cestovního ruchu v destinaci České Švýcarsko obdržel Jiří Rak tzv. Milanovu
cenu.
Starostové rovněž projednali problematiku
dofinancování sociálních služeb v regionu,
a z podnětu ředitelky MAS Český sever Ing.
Evy Hamplové ustavili pracovní skupinu, která
se bude věcí dále zabývat. S připravovanými
programy v oblasti tzv. úspor CO2, komunitní
energetiky atp. seznámil starosty manažer MAS
Český sever Ing. Mgr. Marek Hartych.
Situaci vodohospodářských poměrů a schopnost zadržování vody v krajině na Šluknovsku
řešili starostové na základě průběžné zprávy
o přehledové studii, kterou představila docenta
Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. z ústecké Univerzity J. E. Purkyně. Na dalších jednáních starostů

bude této důležité problematice věnován větší
prostor.
Dále starostové schválili finanční příspěvek na
zajištění XXXIII. ročníku mezinárodního cyklistického závodu Škoda Tour de Feminin. Startovní listina je plná, zájem týmů obrovský. Je
připraven nový, divácky atraktivnější formát
závodu. Snad bude přát štěstí a závod bude
moci proběhnout.
Petr Semelka ze společnosti EUROGREEN
z Jiřetína pod Jedlovou následovně prezentoval pro starosty možnost využití elektromobilů
v komunálních službách, jejich ekonomickou
výhodnost a vývojové trendy v tomto sektoru.
Vzhledem k podpůrným dotačním programům
se dá očekávat významný nástup tzv. e-mobility v komunální oblasti.
Další jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
proběhne v květnu, pokud to umožní epidemiologická situace.
Jan Kolář, předseda SPRŠ, foto: mapy.cz

Vážení spoluobčané,
jak všichni víme, nedostatek kvalifikovaných
lékařů s volnými kapacitami je v našem regionu
dlouhodobým problémem. Rád bych vás proto
informoval o spuštění webu https://nedostupnapece.mzcr.cz, kde můžete hlásit chybějící
lékaře a zdravotní péči.
Ze zákona jsou za zajištění zdravotní péče zodpovědné zdravotní pojišťovny. To, zda se o vás
starají, kontroluje Ministerstvo zdravotnictví.
Odesláním stížnosti přes tento web zajistíte, že

se o vaší stížnosti dozví jak zdravotní pojišťovna,
tak ministerstvo, které pak zkontroluje, jak bylo
s vaší stížností naloženo.
Proto vás prosím, chybí-li vám například zubař
v dostupné vzdálenosti nebo jakýkoliv jiný lékař, vyplňte oficiální stížnost na výše uvedeném
webu, aby zdravotní pojišťovny mohly dostát
svým povinnostem.
S poděkováním za spolupráci
Robert Holec, předseda Svazku obcí Sever
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INFORMACE Z ÚŘADU

Výdej
kompostérů
Vážení občané, výdej zamluvených kompostérů bude probíhat ve dnech 6.–8. 4. od
8.00 do 11.00 a dále 12.–14. 4. od 15.00 do
18.00 na obecním úřadě. Zájemci o kompostéry, kteří si ještě nepodali žádost a mají
zájem, by měli kontaktovat místostarostku
na tel.: 773 501 631. Termín pro rekreanty
na vydání kompostérů bude v sobotu
24. 4. od 8.00 do 11.00. Pokud zákaz cestování mezi okresy nebude zrušen, uvedeme
náhradní termín.
Jindřiška Rejzková, místostarostka

Ceník zboží a služeb
Obce Staré Křečany 2021
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PRODEJ ZNÁMEK
NA SKO
Vážení spoluobčané, prodej známek
na směsný komunální odpad na letní
období 1. 5. – 31. 10. 2021 bude zahájen
v těchto termínech.
Jindřiška Rejzková, místostarostka

26. 4. (pondělí)

14.00–17.00

27. 4. (úterý)

14.00–17.00

28. 4. (středa)

14.00–17.00

3. 5. (pondělí)

8.00–11.00

5. 5. (středa)

8.00–11.00
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Nákupy pro seniory
a občany v karanténě
Pracovnice obce stále zajišťují nákupy pro
seniory a občany v karanténě, kterým nemá
možnost nakoupit někdo z rodiny. Tuto službu dlouhodobě využívá řada občanů. Pokud
potřebujete i vy nakoupit nebo vyzvednout
léky, obraťte se na pracovnici obce paní Peškovou na tel.: 777 261 960.
Obec Staré Křečany
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UZAVŘENÍ
SBĚRNÉHO MÍSTA
Dne 1. 5. 2021 bude sběrné místo na
sběr žlutých pytlů uzavřeno z důvodu
státního svátku. Děkuji za pochopení.
Jindřiška Rejzková, místostarostka

USAZENÍ VĚŽIČKY
NA KOSTELE
Dle informaci z internetu paní Hlinková zjistila
více informací o stavu věžičky, kde mluvila
s Otcem Kujanem z farního úřadu, který nás
ubezpečuje, že stav kostela mu není lhostejný
a že mají novou firmu. Ta by měla dokončit
usazení věžičky na kostele sv. Jana Nepomuckého. Kdy se však toto provede je v současné
době v nedohlednu, snad se to povede ještě
letos. Aby do střechy nezatékalo bude díra
zaplechována tak aby nedocházelo k dalšímu
poškození střechy a trámů. I tak budou muset
vyměnit před usazením věže nosné trámy.
Zdroj: Z facebooku

ZAJÍMAVOSTI

Chovatelů

poštovních holubů

Vážení občané, rád bych vás v krátkosti seznámil s činností naší základní organizace chovatelů poštovních holubů ve Starých Křečanech
v roce 2020. V loňském roce jsme jako základní oranizace přešli z létání ze západu na létání
z východu, bylo to zapříčiněno ukončením
činnosti oblastního střediska Liberec SEVER.
Z východu se uskutečnilo 13 závodů u starších holubů a 4 závody holoubat.
Umístění našich chovatelů ve starší kategorii oblastního střediska Louny:
4. Rudolf Hahnel
22. Pavel Pejčoch
33. David Melichar
38. Tomáš Melichar
52. Miloslav Krejza
V umístění holubů se odráží to, že holubi byli
naučeni létat směr západ a přešli na létání na
východ, což ovlivňilo výsledky. V soutěži bylo
přihlášeno 95 chovatelů.
V kategorii holoubat bylo celkové pořadí chovatelů Starých Křečan v oblastním
středisku Louny:
1. Rudolf Hahnel
2. Tomáš Melichar

6. David Melichar
7. Pavel Pejčoch
30. Petr Chroustovský
Mohu konstatovat, že sezona byla pro nás
velice uspěšná, přestože naše zákládní organizace Starých Křečan přešla do oblastního
středisla Louny.
Dále bych chtěl vyzdvihnout chovatele Rudolfa Hahnela, který byl vybrán na mistroství
světa do Srbska. V roce 2021 má naše organizace ve Starých Křečanech 15 členů. Pro
závody v letošním roce se přihlásilo 13 chovatelů, kteří mají připraveno přibližně kolem
620 holubů. Přestože byl rok 2020 pro nás
v celku dobrý, věříme, že tento rok bude ještě lepší, pokud nás neovlivní koronavirus,
a že naši chovatelé poštovních holubů
budou dobře reprezentovat obec Staré Křečany. Na základě opatření vlády se neuskutečnila výroční členská schůze, kde se každý
rok vyhodnocuje celá sezona a předávajíí se
ceny jednotlivým chovatelům.
Pro zpravodaj Staré Křečany
zpracoval předseda zákl. org. Chovatelů
Miloslav Krejza

HASIČI BRTNÍKY

Dne 7.3.2021 ve 12.03 hod. byl vyhlášen požární poplach. Jednotka hasičů z Brtníků vyjížděla
v počtu pěti osob na místo události v obci Panský,
kde došlo k požáru domu. Na místě zasahovalo
více jednotek SDH. Po ukončení hasebních prací
zůstala jednotka na místě zásahu, aby nedošlo
k opětovnému zahoření.
Více zásahů najdete na facebookových stránkách
jednotka sboru dobrovolných hasičů a spolek
SDH - www.facebook.com/Hasiči-Brtníky.
Zdroj: Hasiči Brtníky
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SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM OSLAVILI

Pan Jaroslav Pokorný
ze Starých Křečan oslavil 86 let.

Paní Ivana Hercíková
z Brtníků oslavila 70 let.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V LETOŠNÍM ROCE
Vítání občánků proběhlo naposledy
v srpnu minulého roku. V současné době není kvůli pandemické
situaci možné připravit další veřejnou akci pro naše nejmenší
občánky. Proto se vedení obce
a Sbor pro občanské záležitosti
rozhodli navštívit rodiče a předat
jim malé dárečky s pamětním listem.
Rodičům bude doručen dopis, ve kterém bude upřesněno datum a čas předání.
Dana Bartůňková
předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti

VZPOMÍNKA
Vzpomínka na předsedu
Klubu českých turistů Rumburk,
pana Václava Provazníka
14. 2. 2021 nečekaně podlehl zákeřné chorobě SARS-CoV-2 předseda KČT Rumburk, pan
Václav Provazník.
Václav Provazník se stal předsedou KČT Rumburk v roce 1998 a vykonával tuto funkci
téměř 23 let. Pod jeho vedením se uskutečnilo 22 ročníků oblíbeného pochodu Stezka
odvahy Národním parkem České Švýcarsko, který je zaměřen na rodinnou turistiku,
a mnoho desítek jiných turistických akcí.
Pan Václav Provazník byl pracovitý, obětavý,
skromný a velice zručný člověk. Hlavně jeho
zásluhou a tvrdou prací byla vybudována
turistická základna KČT Rumburk v osadě
Kopec.
Pan Provazník nesmírně miloval přírodu, rozuměl jí a uměl se v ní pohybovat, byl znalcem místního kraje a uctíval drobné památky
v krajině, stopy našich předků.
Vašek byl ale také kamarád, více myslel na
druhé než na sebe, nikomu neodmítl pomoc,
rád se bavil a nezkazil žádnou zábavu.
ČEST JEHO PAMÁTCE
PaedDr. Miloslava Sembdnerová
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NAJDETE NÁS
I NA FACEBOOKU
Oficiální facebookové stránky obce:
www.facebook.com/ObecStareKrecany
Neoficiální stránky obce:
www.facebook.com/groups/1563320273881425
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