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Staré Křečany mají nové úsporné osvětlení
Hřbitov Staré Křečany
Obec ušetří téměř 80 procent nákladů
Staré Křečany – Nové veřejné osvětlení mají
ve Starých Křečanech na Šluknovsku a pod
ně spadajících obcích. Stávající sodíkové
zdroje zde vyměnili za moderní LED svítidla, přičemž o vše se postarala společnost
ČEZ Energetické služby, která je členem ČEZ
ESCO. Staré Křečany se tím rovněž zapojily
do soutěže O inovativní OBEC 2030, jejímiž
hlavním iniciátorem je Sdružení místních samospráv ČR.
„Stávající soustava výbojkových svítidel se
sodíkovými zdroji nám už delší dobu byla
trnem v oku, a to jak kvůli svému stáří, tak
i drahému provozu. Navíc svítidla sice osvětlují potřebnou plochu, ale také zbytečně veškeré její okolí, včetně oken do ložnic místních
obyvatel. Světelnost mají naopak malou, takže zkreslují barvy, což je nebezpečné zvláště
pro pozdní chodce. Když k tomu připočteme
nemalou enviromentální zátěž, neboť výbojky produkují i nadměrný světelný smog
a zbytečnou konzumací elektřiny se podílejí
na nadměrné produkci skleníkových plynů,
nebylo o čem dál přemýšlet. Tedy jen o tom,
jakým způsobem výměnu osvětlení ufinancovat,“ říká František Moravec, starosta Starých Křečan.
„Staré Křečany využily naši službu Osvětlení
za korunu. V praxi to znamená, že obce si svítidla nekupují, nýbrž pronajímají. Na výměnu
osvětlení tak nemusejí aktivovat svůj investiční rozpočet. Výměnu i servis pak bude po
dobu deseti let zajišťovat v plné míře jejich
dodavatel, tedy ČEZ ESCO, poté přejdou do
vlastnictví obcí. Ty tedy za provoz ani případné opravy deset let nic neplatí. Pronájem svítidel je přitom hrazen právě z úspor, které přinese výměna starého pouličního osvětlení za
nové,“ vysvětluje René Krečmer, ředitel úseku
Osvětlení ČEZ Energetické služby.
Podle slov starosty je letos prioritou číslo
jedna a zároveň tak i největší investiční akcí
v obci probíhající rekonstrukce budovy bývalého obecního úřadu, v níž vznikne osmnáct
nových bytů. Kompletní rekonstrukce se dočkal i obecní rozhlas a před dokončením je
sběrný dvůr. Během léta pak vzniknou autobusové zálivy u ústavu v Brtníkách a staveb-

ních bezbariérových úprav se dočká i základní škola. Nad dalšími investičními akcemi pak
ještě visí otazník, neboť se neví, zda se na ně
podaří získat státní dotace.
„Obecní pokladna není přitom bezedná
a výše uvedené akce z ní odčerpají většinu
finančních prostředků z letošního rozpočtu.
Proto jsme uvítali nabídku ČEZ ESCO, která pro nás byla šancí, jak rozmělnit finanční
prostředky tak, že je vlastně ušetříme a navíc
zaplatí instalaci a technologii nových svítidel.
Zatím jsme se s výměnou zaměřili hlavně
na pod nás spadající obce. Přímo ve Starých
Křečanech se pak výměna nedotkla jen blízkého okolí návsi. Jsme rádi, že nová moderní
LED svítidla v době nižší intenzity dopravy
a pohybu chodců na komunikacích v nočních hodinách umožňují také snížit intenzitu
osvětlení na 50 procent původního příkonu,
a tím i významně snížit spotřebu elektrické

energie. A tím také významně ušetřit naše
obecní finanční prostředky,“ doplňuje starosta Moravec.
Staré Křečany zaujímají dle katastrální mapy
poměrně velkou rozlohu, neboť pod ně spadají ještě Valdek, Nové Křečany, Panský, Brtníky a Kopec. V globálu řečeno, celkem se
zde nacházelo 700 až 800 starých svítidel.
V současné době je polovina z nich vyměněna za nové. „Celkem jsme za využití existujících podpěrných bodů vyměnili 442 kusů
svítidel a 11 rozvaděčů. Původní spotřeba
činila 183 MWh ročně, nová je kalkulována na
40 MWh. Obec tak uspoří 78 procent původních nákladů na provoz výbojkových svítidel,
a to bez počáteční investice,“ uzavírá Petr Šebesta, vedoucí oddělení Realizace osvětlení
ČEZ Energetické služby.
Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ
pro severozápadní a střední Čechy
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INFORMACE Z OBCE

Záliv Brtníky

OKÉNKO
TECHNICKÉHO
STŘEDISKA
Pravidelně vám přinášíme zprávy z technického střediska obce. Naši pracovníci v posledních týdnech pokračovali v náhradní výsadbě
stromků v okolí Valdeku. Probíhá postupná
výroba laviček a umisťování v katastru obce.
Spolupodíleli jsme se i na výstavbě autobusového zálivu v Brtníkách u bývalého informačního centra. Probíhají i drobné práce na
starokřečanském hřbitově. V bytovém domu
č. p. 61 proběhla oprava chodby. Nakonec se
konečně podařilo doopravit a vyčistit cestu
v Nových Křečanech směrem na Valdek.
Luděk Pešek

KOMPOSTÉRY
V těchto dnech se dokončují práce na novém autobusovém zálivu v Brtníkách. Práce
provádí firma SaM silnice a mosty Děčín. Po
ukončení prací na samotném zálivu a nového povrchu vozovky dojde i ke změně směru
hlavní komunikace svislým a vodorovným
dopravním značením! Nyní povede hlavní
komunikace směrem na Vlčí horu. V nejbližší
době budeme i realizovat kryté stání a novou
autobusovou zastávku.

Už více jak měsíc se vydávají nové kompostéry
pro majitele nemovitostí v obci. Naprostá většina jich je rozdaná a zbývá jen několik kusů.
Máte tedy posledních pár šancí si ho na úřadě
vyzvednout.
Luděk Pešek

Luděk Pešek

Skleněná popelnice 2020
Naše obec obhájila prvenství z minulého roku
v již 17. ročníku soutěže „Skleněná popelnice“
v kategorii obcí nad 501 obyvatel. Toto klání
každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a. s., a své třídičské síly v něm měří
všech 350 obcí kraje zapojených do systému
EKO-KOM. Soutěž Skleněná popelnice je součástí projektu realizovaného krajem a společností EKO-KOM nazvaného Intenzifikace
odděleného sběru v Ústeckém kraji. V Ústeckém kraji vytřídil každý obyvatel za loňský rok
44 kilogramů odpadu. Za celorepublikovým
průměrem, který v roce 2020 činil na každého
obyvatele 53,2 kilogramu, kraj zaostal o více
než 9 kilogramů. Tato cena je každého z nás
a moc děkujeme že třídíte!
Luděk Pešek

ZMĚNA OTVÍRACÍ DOBY PRO SBĚR ŽLUTÝCH PYTLŮ
NA SBĚRNÉM MÍSTĚ V NOVÝCH KŘEČANECH Č. P. 10!
Čtvrtek: 6.00–13.30
Pátek: 6.00–13.00
První sobota v měsíci: 8.00–11.00
Vzhledem k postupnému uvolňování se úřední hodiny obecního úřadu vrací do svých starých kolejí.
Pondělí a středa od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00
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PODĚKOVÁNÍ
SDH BRTNÍKY
Chtěl bych touto cestou poděkovat SDH
Brtníky za vyčištění požární nádrže včetně
přítoků v Brtníkách.
František Moravec, starosta

JARNÍ SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

SDH BRTNÍKY
Dne 16. května vyjížděla hasičská jednotka
z Brtníků společně s HZS Šluknov a JSDH Velký Šenov na zásah v Brtníkách, kde se uvolnil
plech na jednom rodinném domu. Na snímcích je zásah zachycen, děkujeme tak všem
jednotkám za skvělou práci..
Zdroj a fotografie: facebook – Hasiči Brtníky
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

ZAJÍMAVOSTI

Chovatelé poštovních
holubů Staré Křečany
Každý měsíc vám představíme jednoho chovatele z naší organizace
Jmenuji se Radek Farský a bydlím ve Starých
Křečanech. K mému koníčku (holubářství)
jsem se dostal přes mého tátu v osmi letech.
Tenkrát mi od strejdy dovezl můj první holubník, takzvaný holubník na kuří nožce. Tam jsem
si poprvé usadil svůj první pár okrasných holubů
a tím to všechno začalo. Jenže netrvalo dlouho,
přišla zima a kvůli hladovým predátorům jsem
o všechny holuby přišel. Můj táta nelenil a postavil mi první opravdový holubník pro vícero
párů. Postupem času mi však okrasní holoubci
začali vadit kvůli tomu, že moc nelétali, a tak
jsem se přeorientoval na poštovní holuby. Byla
to má nová „láska“. První kusy jsem si dovezl
od pana Ryneše a postupem času i od přítele
a špičkového chovatele pana Rotty. Získal jsem
i cenné informace ohledně chovu poštovních
holubů, které se mi do budoucna povedly
zúročit. Dosáhl jsem i několika málo výsledků,
pohárů a diplomů, na které jsem moc hrdý. Je
to koníček, který bere hodně času, a když při-

šla rodina, musel jsem povolit otěže a holoubky tak posunout na druhé místo. Důsledkem
toho všeho bylo, že dobré výsledky šly stranou,
ale přesto jsem holoubky choval dál. Od roku
2011 jsem si do svého chovu přivezl import
z Německa, Belgie, Holandska a bílé poštovní
holuby, kteří nemohli chybět na mé svatbě. Byl
to nový impuls a začátek k obnovení romantické tradice, o kterou se díky zapůjčení svatebních
holubic s moji ženou dělíme. Je to už deset let,
co tuto činnost děláme, jezdíme po celé České
republice a v loňském roce jsme dostali nabídky i k sousedům do Německa. Moc nás to baví
a naplňuje, děláme to s láskou, protože bez toho
by se to dělat ani nedalo. Myslím, že tento sport
mě asi nikdy neomrzí. Není nic krásnějšího než
ráno vstát, nakrmit moje zlatíčka, vypustit je na
prolet a koukat na oblohu, jak se vesele prohánějí. Odměnou jsou také přílety z dlouhých cest
ze závodů. Je to prostě láska na celý život! Tímto
bych asi moje hobby uzavřel a popřál všem chovatelům poštovních holubů „letu zdar".

Den Země
Je to již pravidelná akce, které se velice rádi
zúčastňujeme. Úklid okolí školy, projdeme
se po obci a posbíráme to, co do přírody
opravdu nepatří. Každý rok to vypadá, že
se množství odpadu zvyšuje. Každá třída
nasbírala dva velké plné pytle odpadu plus
pneumatiku. Jsme prostě dobří. Neváháme
se ohnout pro nedopalky cigeret, papíry,
vlézt do křoví pro petláhve, boty. Uvědomujeme si, že odpadky nepatří na zem, ale
do koše. A touto aktivitou alespoň trochu
pomáháme naší Zemi. A nejen tento den.
Mgr. Petra Bubeníková
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SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM OSLAVILI

Jaroslav Koudela
ze Starých Křečan oslavil 75 let

Danuše Šťáhlavská
ze Starých Křečan oslavila 82 let

Věra Jelínková
ze Starých Křečan oslavila 75 let

Milan Vyskočil
ze Starých Křečan oslavil 75 let

Zdeněk Kaplan
ze Starých Křečan oslavil 87 let

Václav Pekař
ze Starých Křečan oslavil 81 let

VÝZVA
Od 1. května má každý vlastník nemovitosti
povinnost zaplatit známku za vývoz směsného
komunálního odpadu. Tomu, kdo tak do dnešního dne neučinil, nebude vyvážena popelnice.
Jindřiška Rejzková, místostarostka

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme obecnímu úřadu ve Starých Křečanech za pomoc zaregistrovat se na očkování
proti onemocnění covid-19. Zvláště pak paní
Heleně Nové, která velice ochotně vše zařídila.

Máte rádi pohádky?
Pak si pojďte udělat příjemnou procházku Starými Křečanami. Najděte všech 29 QR kódu
a zaposlouchejte se do vyprávění pohádky
"VNUČKA ČARODĚJE MODROMÍRA". Start i cíl
pohádkové cesty je u školy, zbytek trasy napoví
mapka. Stačí stáhnout čtečku QR kódů. Trasa je
3 km dlouhá a každá pohádková kapitola trvá
cca 5 min.

Kdyby cokoli, pište na sociální síť Základní a mateřské školy ve Starých Křečanech nebo také
kontakty najdete na webových stránkách školy.
Na Facebooku najdete ve vyhledání jako:
Základní-škola-a-Mateřská-škola-Staré-Křečany
Webové stránky školy: www.zsstarkrec.cz
Zdroj: facebook

Miroslav, Věra a Petr Boháčovi

PODĚKOVÁNÍ
Milí spoluobčané, velice děkujeme za plakety
Jana Amose Komenského. Měly jsme velkou
radost z ocenění naší práce, ale i plno obav,
jestli si to zasloužíme.
Bez rodičů, kteří s námi spolupracovali, a bez
žáků, kteří nebyli lhostejní a vyrostli z nich většinou zodpovědní, pracovití lidé, bychom výsledky své práce neviděli. Proto všem velké díky.
Držitelky plaket.
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 – Lukáš Černý (lukascerny.eu), 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 červenci 2021.
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