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Kdy přijde sčítací komisař
Hřbitov Staré Křečany
a jak ho poznat
Všem, kteří se doposud z nějakého důvodu nesečetli on-line, začali od včerejšího dne sčítací
komisaři roznášet listinné sčítací formuláře.
O termínu své návštěvy komisaři předem informovali v uplynulých dnech, kdy roznášeli oznámení o termínu distribuce.
Oznámení s konkrétním termínem, kdy sčítací
komisař přinese listinný formulář, dostali respondenti do poštovních schránek nebo ho našli vyvěšené na vstupních dveřích objektu. V předem
oznámeném termínu, během pochůzek od 17.
do 29. dubna, sčítací komisař zazvoní a vyčká
na příchod respondenta venku před domem.
Předá mu formulář spolu s odpovědní obálkou,
přičemž se bude řídit aktuálně platnými hygienickými opatřeními. Bude vybaven respirátorem a dezinfekcí a bude po absolvování testu
na koronavirus s výsledkem negativní. Pokud
komisař nikoho nezastihne, dostaví se podruhé

v náhradním termínu, který bude opět oznámen
prostřednictvím dalšího informačního letáku.
Stanovené termíny bohužel nelze měnit.
Pokud se respondent nebude moci se sčítacím
komisařem setkat ani v rámci náhradního termínu, může si listinný sčítací formulář a odpovědní
obálku vyzvednout sám na kterémkoliv kontaktním místě sčítání. Jsou to vybrané pobočky
České pošty nebo pracoviště krajských správ
Českého statistického úřadu. Jejich seznam
je k dispozici na https://scitani.ceskaposta.cz.
Vyplněný formulář pak respondent odešle do
11. května zdarma poštou v odpovědní obálce,
kterou od sčítacího komisaře obdrží, nebo ho do
stejného data odevzdá na kterémkoliv kontaktním místě sčítání.
„Tiskopisy jsou odeslány na zabezpečená pracoviště. Nejprve na sběrné místo a dále na pracoviště digitalizace a k následnému statistickému

zpracování dat. Při sběru i zpracování dat je rovněž minimalizován počet osob, které přicházejí
s údaji do styku. Zúčastnění zaměstnanci jsou
ze zákona vázáni mlčenlivostí, která trvá i po
skončení sčítání. Všechny formuláře budou po
oskenování a ověření kvality dle přísných bezpečnostních pravidel zlikvidovány,“ říká Marek
Rojíček, předseda ČSÚ.
Jak poznat sčítacího komisaře?
Všichni sčítací komisaři mají viditelně umístěný
průkaz a na požádání se prokážou i občanským
průkazem nebo cestovním dokladem. Jména
sčítacích komisařů lze zjistit prostřednictvím
aplikace na webu scitani.cz/komisar a jsou zveřejněna i na úředních deskách obecních úřadů.
Všichni sčítací komisaři jsou také vybaveni brašnou s logem České pošty. Sčítací komisaři splňují
kritéria důvěryhodnosti (bezúhonnosti) a jsou
vázáni povinností mlčenlivosti, která trvá i po
skončení sčítání.
Kontakt:
Jolana Voldánová, tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357, jolana.voldanova@scitani.cz

Vítání nových občánků
Vzhledem k opatření a nařízení Vlády ČR
proti šíření koronaviru musela naše obec
přistoupit k netradičnímu formátu Vítání
občánků. Místostarostka obce Jindřiška
Rejzková a zástupkyně za Sbor pro občanské
záležitosti Ilona Pešková osobně navštívily

rodiny, které si to přály, a předaly rodičům
dárkový poukaz, knihu a pamětní list jako
upomínku do nového života. Celkem bylo
přivítáno pět dětí – Rosalie, Anna, Gabriela,
Magda a Martin.
Obec Staré Křečany
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J. A. Komenského
Zastupitelstvo obce na svém posledním
veřejném zasedání schválilo návrh starosty
obce na udělení plakety J. A. Komenského za celoživotní pedagogickou činnost
a rozvoj společenského života v naší obci
pro paní Doležalovou, Střížkovou a Pokornou. Samotné předání proběhlo v neděli
28. března na Den učitelů za přítomnosti
starosty a místostarostky obce. Krátké medailonky laureátek uvedeme v příštím díle
zpravodaje.
Obec Staré Křečany

Do konce května lze požádat
o retrostipendium
Student, který nastoupil do 1. ročníku střední
školy, může nyní požádat o retrostipendium.
To se vyplácí měsíčně ve výši až 1500 Kč. Dále
může získat jednorázový příspěvek na školní
pomůcky ve výši 2000 Kč. Podmínkou je:
• Minimálně jeden z rodičů má pouze základní vzdělání
• Student požádá do 30. 5. 2021
Jak stipendium funguje?
Studenti se ve smlouvě zavazují dodržovat
dané podmínky. Nejdůležitější z nich je prospěch, tedy ten nebude ve čtyřech vybraných
klíčových předmětech horší jak 3. Stejnou

váhu má nízká absence ve škole. Každý měsíc se schází s poradcem, který ověří plnění
podmínek a potřebu studenta další podpory
ve studiu. Na této schůzce je studentovi vyplaceno retrostipendium. Na konci školního
roku je možné za dobré výsledky získat bonus ve výši 2000 Kč.
Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem
v tísni rozděluje Retrostipendia Albatros. Cílem retrostipendijního programu je podpora
studenta v úspěšném absolvování školy.
Aktuálně Kostka podporuje 22 studentů.

Foto: Shutterstock.com

ZAJÍMAVOSTI OKOLO

Udělení
plakety

Kateřina Luňáková, tel. 775 441 238,
Kostka Krásná Lípa, p. o.

Cestování s turistickou dopravou
Už je tomu tak, po postupném rozvolňování
lockdownu přichází také doba postupného
cestování. Naší obcí sice jezdí v týdnu autobusové spoje, ale víkend je vždy takový, že
pomalu nic nejezdí. Prakticky se sešly tři společnosti: České dráhy, Trilex CZ a KŽC. Nejvíce
zajímavou trasou je Lužickohorský rychlík,
který také projíždí částí naší obce. Můžete se
tak projet trasou z Mikulášovic přes Brtníky,
Panský dále až do České Lípy, Mladé Boleslavi, Neratovic a Prahy. Spoj jezdí o víkendech
od 18. dubna až do 31. října. Spoj jezdí v obou
směrech, a to z Prahy do Mikulášovic a zpět.
Vlak je jedinečný v tom, že jej vede motorová
lokomotiva řady T 478.1 a má klasické kupátkové vozy, které jsou zachované v původním
provedení. Určitě stojí také za zmínku, že naší
obcí projíždějí i vlaky společností Trilex na
lince T9, která jezdí na trase Mikulášovice–
Liberec, kde se opět projíždí částí obce, a to
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Brtníky a Panským. Stejně tak České dráhy,
které v rámci svého projektu o cestování zařadily obec Brtníky do mapy o zajímavostech
cestování. Odkazy na spoje a jednotlivé společnosti najdete níže, také je najdete na diskusním fóru jak obce, tak i nezávislého fóra.
O turistických trasách a vlakových spojích
vás budu na Facebooku, případně stránkách
obce informovat. Určitě doporučujeme využít aplikaci DÚK, kterou lze stáhnout do mobilního telefonu.
Odkaz na spoje společnosti
Trilex:
https://www.laenderbahn.
com/trilex/cs/.
Lužickohorský rychlík:
https://www.kzc.cz/?sekce=pravidelne_verejne_vlaky&stranka=luzickohorsky_rych-

lik&fbclid=IwAR14QhyCjHJKriio3Eqqn4NhOyyjuddetyRIgWG5kIw65WUCC8g0cD-IH_8.
České dráhy: https://www.
cd.cz/vlakem-na-vylet/doporucujeme/ustecky_kraj_laka_k_vyslapu

VÍCE INFORMACÍ
TAKÉ NA FACEBOOKU
Oficiální facebookové stránky obce:
www.facebook.com/ObecStareKrecany
Neoficiální stránky obce:
www.facebook.com/groups/1563320273881425

ZAJÍMAVOSTI

Chovatelé poštovních
holubů Staré Křečany
Každý měsíc vám představíme jednoho chovatele z naší organizace
PETR CHROUSTOVSKÝ
V roce 1960 jsem dostal párek kříženců od
příbuzných z dědovy strany, a pak to vše
začalo.
Holubařím s přestávkou deset let, kdy jsem
bydlel v Jiříkově, tak zhruba padesát let.
K poštovním holubům jsem se dostal přes Miroslava Polívku, Františka Rottu a Pavla Pejčocha, od nich jsem získal první holuby.

Nějakých výrazných úspěchů jsem sice nedosáhl, ale na holubici s číslem 05-11 jsem
pyšný. Létala dobře dlouhé tratě a například
v 880 kilometrů dlouhém závodě z Ostende
skončila na 7. místě. Tato holubice nalétala
v jednom roce až 3200 kilometrů.
V současné době jsem zakoupil několik holubů od pana Hahnela a získání nové krve do
svého chovu by mohlo znamenat lepší výsledky.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
Trasa č. 51 Šluknov

Z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

 13.00 Jiřetín pod Jedlovou /u Lívancovny/

Výdej objednané drůbeže 7. 4. 2021

 13.30 Krásná Lípa /za budovou KOSTKA/

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
Chovní kohoutci
Kuřice Vlaška a kuřice Modrá

 14.00 Staré Křečany /na náměstí – před OÚ/
 14.30 Šluknov /na náměstí/

stáří:

12-18 týd.cena:
12-18 týd.
12-18 týd.

140-200 Kč
140-200 Kč
140-200 Kč

12-18 týd.cena:
12-18 týd.
1-3 týd.
1-3 týd.
6-10 týd.
1-7 dní
1-6 týd.

140-200 Kč
140-200 Kč
90-100 Kč
160-170 Kč
270-350 Kč
25 Kč
100-150 Kč

 15.30 Velký Šenov /na náměstí – pod kaštanem/
 16.00 Vilémov /parkoviště naproti Pizzerii/

Výdej objednané drůbeže 15. 6. 2021

 16.30 Mikulášovice /před zdravotním střediskem/

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex stáří:
Chovní kohoutci
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Brojlerová kuřata
Perličky

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se mohou
lišit dle aktuální nabídky!
!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE
NESEXOVANÁ A NA OBJEDNÁVKU!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/ volejte po-pá 7-15 h!, e-mail: info@prodej-drubeze.cz

Další AKCE na jednotlivé prodeje a NOVINKY sledujte též na www.prodej-drubeze.cz.
STAROKŘEČANSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2021
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Prodej povolenek k lovu od 14. 4. 2021 na
obecním úřadě. Zahájení rybářské sezony na
rybníku Havelák od 1. 5. 2021.

Rybářský řád
Platný pro obecní rybník Havlák, v katastru obce
Staré Křečany.

Při lovu ryb na položenou nebo plavanou je nutno, aby lovící udržovali mezi sebou vzdálenost
minimálně 3 m. Při lovu ryb přívlačí nebo muškovou udicí je nutno dodržovat mezi jednotlivými
lovícími vzdálenost alespoň 20 m. Na udici můžou být maximálně 2 návazce s jednoduchými
háčky. Při lovu na živočišnou nástrahu, mohou
být od 16. června na jedné udici maximálně dva
dvojháčky nebo dva trojháčky.

2. Místa lovu
a) Lovení je povoleno na místech, která jsou vymezena cedulemi
b) Lovení je zakázáno - z lodě, z hráze rybníka, ze
soukromých pozemků

Foto: Lukáš Černý

1. Chování při lovu

Ceník povolenek na rybník Havlák - sezóna 2021
Roční

Měsíční

Týdenní

Denní

Základ

1000 Kč

400 Kč

250 Kč

150 Kč

Děti, důchodci, ZTP

450 Kč

200 Kč

100 Kč

50 Kč

3. Rybolov pro mládeže
Děti do 15ti let mohou lovit na 1 prut za doprovodu osoby starší 18ti let. Mládež od 15ti let loví
za ceny jako dospělí a také jako dospělí může lovit maximálně na 2 pruty.

4. Období a doba lovu ryb
Lovit ryby je povoleno od 1. dubna do 30. listopadu:
- v měsícic říjnu a listopadu od 5.00 do 22.00
- v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu
a září v době od 4.00 do 24.00

5. Druhy lovených ryb,
jejich míry a hájení
a) Po celou sezónu je povoleno lovit následující
ryby od těchto mír:
- kapr 40 cm (po rok 2021 není stanovena horní
míra kapra)
- amur 50 cm
- lín 25 cm
b) od 16. června je povoleno lovit následující
ryby těchto mír:
- candát 50 cm
- štika 50 cm
sumec 70 cm

přehledu o ĺovcích" okamžitě po přisvojení ryby,
bílou rybu zapisuje při odchodu. Rybář má právo
na zakoupení pouze jedné celoroční povolenky,
po zaplnění všech řádků v "Přehledu o úlovcích"
již nelze na danou povolenku lovit a po jejím vrácení si rybář může zakoupit už jen jednodenní
povolenky. Do každého řádku v přehledu o úlovcích lze zapsat pouze jednu rybu, to neplatí u bílé
ryby! Po ukončení platnosti povolenky má rybář
povinnost odevzdat ji na místech prodeje povolení k lovu ryb (obecní úřad) nebo do poštovních
schránek umístěných u hráze rybníka.

9. Zakazuje se
6. Množství přisvojených ryb

7. Povinná výbava při lovu ryb

Používání k lovu ryb prostředků výbušných,
otravných nebo bodců jakéhokoliv druhu, nebo
ryby střílet, tlouci je, chytat na sňůry, lovit rukou,
do ok a vrší. Rozdělávání ohňů mimo vyhrazená
místa.

Vyprošťovač háčků, podběrák, vezírek, kovové
vidličky, měřidlo na zjištění míry ryb.

10. Kontrola

- štika, kapr, lín, candát, sumec - 2 ks denně
- bílá ryba (cejn, plotice, okoun) - 15 ks za den

8. Povinnost rybáře
Foto: Lukáš Černý

RYBÁŘSKÁ SEZÓNA 2021

Zahájení rybářské
sezóny na rybníku Havlák

4

WWW.KRECANY.CZ

Na místě rybolovu je rybář povinnen udržovat
pořádek a pod odchodu z rybolovu místo po
sobě uklidit tak, aby mohla toto místo použít
další osoba. Rybář je povinen dodržovat určenou denní dobu k lovu ryb. Dále je povinnen
zapsat ulovenou rybu do "Povolení k lovu ryb -

Obecním úřadem Staré Křečany jsou jmenování Asistenti rybářské stráže, kteří mají po
předložení průkazu právo kontrolovat plnění povinností, uvedených v tomto rybářském řádu. Za nedodržení rybářského řádu
mají výše uvedení právo odebrat povolení
k lovu a vykázat provinilého rybáře od rybníku.

V rámci možností, bych chtěl v každém čísle se věnovat historii naší obce, přikládat jsem také historické pohlednice a fotografie. Z velké části
budu čerpat z knížky o naší obci a pohlednice ze svého archívu. Pokud máte zajímavé fotografie, dokumenty nebo staré články či cokoliv by
bylo zajímavé piště na e-mail: grafik@lukascerny.eu.

Zdroj archivu: Lukáš Černý

O pobytu člověka v oblasti dnešního Šluknovského výběžku v predhistorickém období svědčí
jenom sporadické nálezy. Mezi ojedinělé doklady osídlení z období mladšího paleolitu (40–10
tis. let před n. l.) patří pazourkové nástroje nalezené v cihelně ve Varnsdorfu, u Rybniště, Lipové
a kamenné výrobky v Panským. V roce 1994 byly
u Brtnického potoka objeveny stopy slovanského osídlení a pod nimi byly ještě odkryty vrstvy
po pravěkých obyvatelích z období mezolitu (8–6
tis. let před n. l.), jako množství pazourků, nástrojů z opracovaného kamene, hrotů ke zbraním.
Z období eneolitu, prvních zemědělců (5 –3 tis.
let před n. l.), patří kamenný čedičový sekeromlat
nalezený roku 1882 v Karlově údolí u Šluknova.
Podobné sekeromlaty byly nalezeny v pískovně
u Rumburka, v Krásné Lípě a u Starých Křečan.
Podle nejstaršího písemného dokladu byla obec
soudně zapsána na Tolštejně Berkou z Dubé v r.
1111. Obec však údajně existovala již předtím. Písemná zmínka o obci v historických pramenech
je pak činěna v zápise desk dvorských k roku
1485 – villa Ernberg ad castrum Tolsstayn. Staré Křečany se tehdy nazývaly Ehrenberg a byly
příslušenstvím panství hradu Tolštejn. V druhé
polovině 15. století byl držitelem hradu Tolštejna
a městečka Šluknov Kryštof z Vartenberka (+ ok.
1490), syn Jana mladšího Děčínského z Vartenberka (+1464). Kryštof prodal 3. 12. 1471 Tolštejn
se Šluknovem Arnoštovi a Albrechtovi, knížatům
ze Saska. Král Vladislav Jagellonský prodeji českých statků cizincům nebránil, ale když v roce
1485 saská knížata prodala tolštejnsko-šluknovské panství Haugoltovi ze Šlejnic (v. Schleinitz),
musel dle zemského práva zápis do desek zemských a dvorských učinit český šlechtic. Vklad
byl učiněn na základě králova povolení bývalým

vlastníkem Kryštofem z Vartenberka dne 10. 6.
1485. Vklad se týkal hradu Tolštejna, městečka
Šluknova a osmi vsí. Jindřich ze Šlejnic přikoupil
ještě další vesnice a v rodovém držení se tak ocitlo celé dnešní Šluknovsko, které se také nazývalo
šlejnickou zemí. V roce 1532 byli Arnošt a Jiří ze
Šlejnic přijati do českého panského stavu a stali
se tak součástí české šlechtické obce.
Když v roce 1558 král Ferdinand I. obnovil Jiřímu
ze Šlejnic vklad do desk zemských na panství Tolštejn, jsou jako příslušenství hradu poprvé zmiňovány dvě části vsi Ehrenberg (obogj ernberk
dříve Horní a Dolní Křečany). Jiřím bylo založeno
město Jiřetín (pod Jedlovou). Svou poslední vůlí
rozdělil velký šlejnicovský majetek mezi své syny.
Po jeho smrti 27. 9. 1565 se dědicové 13. 5. 1566
rozdělili – Haugolt obdržel Lovosice, Jan část
šluknovského panství s Lipovou, Arnošt Šluknov
a Jindřich Rumburk. Jan, Arnošt a Jindřich drželi
společně hrad Tolštejn. Tím se bývalé jednotné panství rozdělilo na tři díly, které se později
staly základem samostatných panství. Křečany
byly součástí dílu Arnoštova a patřily tedy ke
šluknovskému panství – pro dluhy byl Arnošt ze
Šlejnic v roce 1598 nucen Šluknov prodat. Panství spravovalo konsorcium věřitelů, ale nakonec
z rozhodnutí zemského soudu v roce 1607 bylo
vše postoupeno Albrechtovi ze Šlejnic – ten držení Křečan rodem Šlejniců ukončil po více jak
sto třiceti letech prodejem v roce 1618 – novým
vlastníkem se stal Ota ze Staršedlu (Starschedel).
Tento rok byl počátkem dlouholetého konfliktu
evropského rozsahu a to povstání českých stavů proti Habsburkům. Bohužel, po bitvě na Bílé
hoře, byl Ota, jako aktivní podporovatel tohoto
povstání, konfiskační komisí odsouzen ke ztrátě
veškerého majetku, 24. 4. 1623 mu byl trest zmír-

něn na ztrátu třetiny majetku. Do této třetiny byl
zahrnut statek Šluknov – starý a nový zámek,
město s předměstím se 146 poddanými, třemi
dvory poplužními, osmi vesnicemi, v nichž bylo
288 osedlých, zejména vsi Kynygsvald (Königswalde – Království) s dvorem poplužním, Gergisvald (Georgswalde – Jiříkov) s dvorem poplužním, Ehrenberg (díl – Staré Křečany), Růženhan
(Rosenhain – Rožany), Kunnesdorf (Kunratice),
Herrnwalde (Panský), Furstenwald (Knížecí)
a Kaiserwald (Císařský), též 13 mlýnů. Od královské komory koupil tento statek v roce 1623 Wolfgang III. hrabě z Mansfeldu (1575–1638) a po
zavraždění Viléma hraběte Kinského 25. 2. 1634
v Chebu, získal jeho panství Lipová. Kromě syna
Karla Adama (+1662), měl dcery Kristýnu Alžbětu (+1648), vdanou za Jana Františka hraběte
z Trautsonu (1609–1663) a Žofii Anežku (+1677),
která se vdala za Maxmiliána knížete z Dietrichsteinu (1596–1655). Ženou Karla Adama z Mansfeldu, dědice a držitele statků Lipová a Šluknov,
se stala Marie Terezie Ignácie z Dietrichsteinu
(+1658), nevlastní dcera jeho sestry Žofie Anežky. Karel Adam zemřel bez potomků. Dědictví
připadlo na sestru kněžnu Dietrichsteinovou
a děti Kristýny Alžběty Trautsonové. Po vzájemné dohodě připadla Lipová Marii Markétě Slavatové, rozené Trautsonové (1643–1698) a po ní
její dceři Marii Anežce (1674–1718), provdané za
Františka Viléma ze Salm-Reifferscheidtu (1670–
1734). Šluknov se stal majetkem Dietrichsteinu.
Po synovi kněžny Žofie Anežky, Filipovi Zikmundovi hraběti z Dietrichsteinu (1651–1716), který
byl ženatý s Marií Alžbětou sv. paní Hoffmannovou z Grunbuchelu (1660–1705) a s Dorotou
Josefou hraběnkou z Flaschingu, dědil tehdy
již jediný žijící potomek z prvního manželství,
dcera Marie Ernestina (13. 7. 1683 – 30. 1. 1745).
V témže roce, kdy zemřel Filip Zikmund, se Marie
Ernestina ve věku třiatřiceti let poprvé vdávala.
Vzala si za manžela vdovce po své sestře Marii
Anně (1681 – 1704), Jana Václava hraběte z Gallasu (23. 5. 1669 – 25. 7. 1719), majitele panství
Frýdland. Ten však po třech letech náhle zemřel
v Neapoli, kde zastával úřad císařova místodržitele. Marie Ernestina z Dietrichsteinu se 6. 6. 1721
vdala podruhé. Manželem se jí stal již dvojnásobný vdovec Alois Tomáš Raimund hrabě z Harrachu (7. 3. 1669 – 7. 11. 1742). Harrachové pak drželi Šluknov a s ním i obojí Křečany až do konce
patrimoniální správy v roce 1850. Zrušená vrchnostenská správa byla nahrazena správou státní
zřízením okresních úřadů a obecních samospráv.
V topografickém popise Čech z roku 1787 jsou
zaznamenány tři části dnešních Křečan: Dolní
Ehrenberg, Starý Horní Ehrenberg a Nový Ehrenberg. Nový Ehrenberg vznikl v roce 1686 po rozdělení panského dvora.
Čerpáno z podkladů Libuše Hlinkové
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SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM OSLAVILI

Pan Jaroslav Malý
z Nových Křečan oslavil 70 let.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu, zvláště pak vedení obce, paní Peškové a paní
Prokešové z Komunitního centra Kostka Krásná
Lípa za pomoc v mé těžké životní situaci.
Pravomil Sluka

nabídka stabilního zaměstnání

příslušník Vězeňské služby ČR
ve Věznici Stráž pod Ralskem

150 000 Kč náborový příspěvek
27 620 Kč/měs. nástupní služební příjem
31 490 Kč/měs. po zkušební době
+ 3 000 Kč/měs. stabilizační příplatek

kontakt: tel. 487 878 212, 602 709 323
e-mail: hcerna@vez.spr.justice.cz
https://www.vscr.cz/veznice-straz-pod-ralskem/

POJĎME VRÁTIT DĚTEM CHUŤ SPORTOVAT!

Myslivecký spolek Divočák
Česká Kamenice z.s.

PRODÁ
ZVĚŘINU:
Jelen evropský,
Prase divoké.
Tel: 732 883 744,
603 519 589.

Svazek obcí Sever ve spolupráci s AC Rumburk připravuje atletický kroužek, který pomůže
dětem po dlouhé době opět začít sportovat. Pod dohledem profesionálního trenéra se v každé
obci jednou týdně uskuteční kroužek pro děti. Projekt poběží od jara do podzimu. Jedná
se celkem o deset tréninků, které naučí děti základy atletiky, běhat, skákát a házet. V rámci
tohoto projektu bude do každé obce zakoupena „atletická taška“, která bude obsahovat základní
vybavení pro trénink. Po celou dobu (mimo tréninky) bude taška k dispozici pro všechny spolky
i školy v dané obci, městě. Cena za deset tréninků pro sportovce je 200 Kč.
V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucího AC Rumburk Jana Reina, mobil: +420 722 968 506,
mail: info@acrumburk.cz. Kroužek je určen pro děti ve věku 6-12 let.
Robert Holec
předseda Svazku obcí SEVER

Pro občany obce Staré Křečany vydává Obecní úřad ve Starých Křečanech. Odpovědný redaktor – Luděk Pešek. Adresa redakce OÚ Staré Křečany č.p. 38, 407 61 Staré Křečany,
telefon: 412336291, email: krecany@volny.cz. Grafická úprava – Pixera Lukáš Černý (pixera.cz), Tisk Jiří Mänzel – Staré Křečany.
Registrace u MK pod číslem – E12252. Vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce. Nevyžádané rukopisy a fota se nevracejí.
Redakce si vyhrazuje právo externí podklady upravovat a krátit. Uzávěrka vždy 20. v měsíci. Příští číslo vyjde v dubnu 2021.
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