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Dárky pro děti můžete přinést i o víkendu
Letos se Kostka opět jako sběrné místo zapojila do sbírky Krabice od bot. Cílem je dětem
z chudých rodin nadělit aspoň něco pod vánoční stromek a podpořit solidaritu mezi dětmi. Děti
mohou darovat již nevyužité hračky, knížky, pastelky, hry a podobně někomu, kdo je o pár roků
mladší. Velikost dárku je dána právě krabicí od
bot. Protože je tento dárek často jediným dárkem pod stromečkem, doporučujeme do krabi-

Hřbitov Staré Křečany

ce naskládat několik dárků, které by i vám udělaly radost, krabici zabalit do vánočního papíru
a napsat, zda je určena chlapci či dívce a v jakém
asi věku. O dopravu dárku do konkrétní rodiny se
jako každý rok postarají sociální pracovnice. Sbírku organizuje ČCE Diakonie Praha.
Dárky můžete do Kostky Krásná Lípa přinést
od 22. listopadu do 5. prosince 2021, od pondělí do pátku jsou tu od 8.00 do 15.30. O víken-

Pomáhám, protože chci!

du je možné dárky nechat v kavárně U Frinda
na Křinickém náměstí 254/4, a to v sobotu od
9.00 do 17.00 a v neděli od 9.00 do 17.00 nebo
v Domě Českého Švýcarska, Křinické náměstí 10,
9.00–12.00; 12.30–17.00 hodin.
Na www.krabiceodbot.cz také můžete dát
přednost rychlé pomoci a poslat krabici on-line.
Ráda vám poradí Katka na tel.: 770 194 683,
e-mail: lunakova@komunitnicentrum.com.

PRODEJ STROMKŮ
Prodej stromků bude probíhat ve sběrném
dvoře v těchto termínech:
9.−10. prosince a 16.−17. prosince.
Cena za kus je 100 Kč.

I letošní rok se naše školička zapojila do
celorepublikového projektu 72 hodin –
pomáhám, protože chci.
O co se vůbec jedná? 72 hodin – to jsou tři
dny plné dobrovolnických aktivit, do kterých se může zapojit opravdu úplně každý.
Každý, kdo chce jen malinko pomáhat. Pomáhat přírodě, druhým, svému okolí. Výsledkem těchto projektů je spousta radosti,
úsměvů na tváři a mnoho odvedené práce.
Naši školáci se tento rok zaměřili na PŘÍRODU. Ráno po osmé hodině nás navštívila s poutavou přednáškou paní Tůmová,
maminka našeho spolužáka Štěpánka,
a pověděla nám spoustu zajímavostí
o lesní zvěři. (Moc děkujeme a těšíme se
na další.)
Po krátké přestávce jsme se vrhli na vyrábění skřítků Odpadníčků. Celý skřítek totiž
nemohl být vyrobený z ničeho jiného než
z tříděného odpadu. U jeho výroby jsme si

zopakovali, jak správně třídit odpad, kam
který patří a co se s ním dál děje. Co všechno se dá vyrobit z odpadků, to jsme nečekali. Všichni skřítci dostali jméno a zdobí
nám interiér školy.
A náš poslední úkol byl pro záchranu hmyzu v zimě. S chutí jsme se dali do vyrábění
hmyzích domečků. Tedy vlastně DOMŮ.
Každá třída si naplnila svůj vlastní hmyzí
domek, který bude zdobit školní zahradu.
Už se moc těšíme, až se v zimě půjdeme
podívat, kteří tvorečkové se do domečků
nastěhovali. (Děkujeme paní asistentce
Martince Kurzové za výrobu hmyzích domečků.)
Celé dopoledne jsme si moc užili, rádi
jsme se do projektu zapojili a už se těšíme
na další rok, až zase společně vytvoříme
něco, co dává smysl!

Nová zastávka
V průběhu listopadu byla dokončena čekárna autobusové zastávky Staré Křečany, známá spíš jako zastávka „Na Kopečku“. Opravu
čekárny realizovala firma Radek Zralý a obec
na ni získala finanční příspěvek od Krajského
úřadu Ústeckého kraje.

Děti a zaměstnanci ze ZŠ Staré Křečany
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INFORMACE Z OBCE A COVID

MOBILNÍ ROZHLAS
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
 Upozornění na krizové události
 Novinky a důležitá upozornění z úřadu
 Pozvánky na kulturní a sportovní akce

https://krecany.mobilnirozhlas.cz/

NAJDETE NÁS
I NA FACEBOOKU
Oficiální facebookové stránky obce:
www.facebook.com/ObecStareKrecany
Neoficiální stránky obce:
www.facebook.com/groups/1563320273881425

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám vyslovil poděkování za pochopení a spolupráci. Opět se potýkáme s dopadem další etapy pandemie. Situace je tak vážná, že jsem po zvážení všech okolností opět v naší obci
přistoupil k redukci akcí v rámci kulturního a veřejného života na sklonku tohoto roku. Je to rozhodnutí, které jistě netěší nikoho z nás.
Zde na tomto místě mohu potvrdit, že covid-19 si i v naší obci vybral tu nejvyšší daň a to lidské životy, nebo vážné poškození zdraví. To je jeden z hlavních a nejzásadnějších aspektů, proč jsme opět
přistoupili k redukci všech kulturních a společenských akcí v obci. Důvod je jednoduchý, lidský život
a zdraví jsou pro převážnou většinu z nás to nejdůležitější. Mezi hlavní a nejzásadnější cíle vedení
obce je chránit životy a zdraví občanů.
Dalším důvodem pro zrušení akcí je skutečnost, že současná společnost je rozdělena na dva tábory.
Očkovaní nebo ti, kteří prodělali nemoc, a na druhé straně neočkovaní a osoby, které nesouhlasí
s opatřeními v rámci pandemie . Chtěl jsem Vás požádat, abyste našli pochopení i pro osoby, které se
podílejí a rozhodují o chodu obce. Prosím pochopte, že starosta obce není soudce, aby rozhodoval
o tom, zda se zúčastní ta, nebo ona skupina lidí nějaké akce! Tato otevřená debata není uzavřena
i v rámci odborných a vládních kruhů jak v ČR, tak i Evropy.
Na jakém právním podkladu by měl starosta obce případně pracovníci obce rozhodovat o tom, zda
ta, či ona skupina osob se zúčastní nějaké akce? Není to alibismus. Je to rozhodnutí, které Vás jistě
nemůže ohrozit na životě či zdraví!
Vcházíme do adventní doby, chtěl bych Vám popřát, abyste adventního času využili k zastavení
a k zamyšlení. Vám i Vašim blízkým přeji, aby to byl čas klidu a hlavně mé největší přání je to, abychom se ve zdraví sešli s rodinami u vánočního stromku a i nadále se scházeli také v dalších letech.
S úctou a poděkováním
František Moravec
starosta obce Staré Křečany

První zpevněná
plocha pro kontejnery
Ke konci tohoto měsíce byla
dokončena první zpevněná
plocha pro kontejnery na tříděný odpad u bývalé prodejny
Jednota. V příštím roce jsou
v plánu zpevněné plochy
v horní části Nových Křečan
u Sempry, na Valdeku a ve Starých Křečanech směrem na
Dolní Křečany.

10 důvodů, proč třídit odpad
Existuje hned několik důvodů, proč třídit odpad. Správné třídění má totiž význam nejen
ekologický, ale také ekonomický. Mezi nejdůležitější argumenty, proč třídit odpad, bezesporu patří:
1. zákonná povinnost
(§ 12 zákona č. 185/2001 Sb.),
2. zlepšení životního prostředí,
3. šetření přírodních zdrojů surovin a energie,
4. snížení zdravotního rizika expozicí nebezpečných látek,
5. opětovné použití odpadových materiálů,
6. zmenšení množství odpadů na skládkách,
7. šetření lesů a zlepšení čerstvého vzduchu,
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8. finanční úspora za odvoz odpadu,
9. podpora recyklované výroby,
10. občanská zodpovědnost.

Zdroj: internet

VÝZVA K ÚHRADĚ
MÍSTNÍHO
POPLATKU
ZA PSA A ZA
PROPACHTOVÁNÍ
POZEMKU
Obecní úřad Staré Křečany vyzývá občany
k úhradě místního poplatku ze psů a místního poplatku za propachtování pozemku za rok 2021. Termín splatnosti byl do
31. 5. 2021.
Poplatek lze platit bezhotovostně,
a to bankovním převodem na účet číslo
8727431/0100.
Při bezhotovostní platbě uveďte variabilní symbol, který vám byl přidělený při přihlášení psa. U propachtování
pozemků je variabilní symbol uvedený
v pachtovní smlouvě. Pokud ho nevíte,
do poznámky napište jméno, příjmení
a číslo domu toho, za koho poplatek hradíte nebo se lze informovat u p. L. Kameníkové (tel. 412 336 440 nebo e-mailem
evidence.krecany@volny.cz).
Dále je možné platit v hotovosti nebo platební kartou na úřadě ve Starých Křečanech
v úředních hodinách:
pondělí a středa 7.00−11.00 a 13.00−16.00

ZPRÁVY ZE ŠKOLY A OKOLÍ

Povídání s babičkou EVOU
V pondělí 25. 10. k nám opět zavítala naše
školní babička paní Eva Střížková – starokřečanská starousedlice a bývalá učitelka naší
školy. Tentokrát nám vyprávěla o tom, jaké to
bylo, když ona byla malá. Jaká to byla doba –
bez technických vymožeností – jak si venku
hráli a zažívali dětská dobrodružství, jak museli rodičům pomáhat, jak se ve škole vyučovalo a tak dále. Děti se zaujetím poslouchaly
a samy přidávaly své různé zážitky. Hodinka
v příjemné atmosféře rychle utekla, babička
na závěr přidala i pár mouder a přání a my
dospěláci jsme si uvědomili, jak je důležité si
svůj život každodenně vychutnávat a vážit si
všeho, co nás ke spokojenosti obklopuje.
M. Macková

Děti z MŠ navštívily knihovnu v naší škole
Ve středu 3. 11. zavítaly do naší knihovny
děti z mateřské školky, pro které jsme si připravili program. Povídali jsme si o tom, jak
funguje chod knihovny, jak se zapůjčují knihy, ale také, jak se ke knížkám máme chovat.
A protože byli mezi dětmi i předškoláci, přečetli jsme si úryvek z knihy „Konec zlobení“
od autorky Zuzany Pospíšilové. Paní učitelky
a děti si do školky půjčily nejen tuto knížku,
aby si mohly příběh dočíst, ale také několik
dalších knih s aktuálními tématy. V prosinci se
budeme těšit na další setkání a pro děti opět
chystáme zajímavý program.
Š. Svobodová

Spolek Alt Ehrenberg vzdal
hold válečným veteránům
Spolek Alt Ehrenberg uspořádal v sobotu
13. listopadu 2021 v 15.20 hodin pietní akt
„Den válečných veteránů“. Uctění památky
padlých zahájil předseda spolku František
Fadrhons na návsi ve Starých Křečanech

u pomníku starokřečanského rodáka a válečného hrdiny F. A. Bernarda položením věnce.
Ze tří desítek hostů vzpomenul Jiří Sucharda, ze Svazu c. k. vojenských vysloužilců
zemí Koruny české, válečných útrap všech,

již zemřeli na bojištích, v lazaretech či na následky válečných zranění.

Motto
Je na nás, živých,
aby oběti padlých a vzpomínky
na hrůzy válek
vedly nikoli k horšímu,
ale k lepšímu světu.
Světu bez válek a klidnému životu v míru.
Libuše Hlinková
STAROKŘEČANSKÝ ZPRAVODAJ • LISTOPAD 2021
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SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM OSLAVILI

Slavnostní otevření nové
turistické lávky na Šébru

Paní Zdeňka Kristlová
ze Starých Křečan oslavila 94 let.

PRODEJ RYB
Vlastislav Hyblbauer
728 600 926
22. 12.–23. 12. Vlčí hora č. p. 13
kapr 110 Kč, amur 150 Kč

SDH BRTNÍKY
UDÁLOSTI ŘÍJEN - LISTOPAD

Dne 23. října zasahovali hasiči výjezdy
k spadlým stromům, které pokácel silný vítr.
V Ústeckém kraji tak dohromady bylo přes
518 událostí způsobených větrnou smrští.
Dne 27. října zasahovali hasiči u požáru porostu v prostorách "vodárny", způsobený nedbalostí některého z občanů. Prosím, věnujme
v těchto dnech příznivého počasí více pozornosti při zacházení s ohněm!
Dne 9. listopadu vyjížděli
hasiči na úklid
komunikace
v úseku Brtníky-Vlčí Hora
z důvodu olejové skvrny.

Dne 22. 10. za pěkného, ale mrazivého dopoledne proběhlo slavnostní otevření nové
turistické lávky na Šébru. Lávka stojí na katastrech obcí Jiřetína pod Jedlovou a Dolního
Podluží. Slavnostním přestřižením pásky byli
pověřeni (od leva) Jiří Řehák /náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Ústeckého kraje/, Zbyněk Linhart /senátor za okres Děčín/,
Martin Půta /hejtman Libereckého kraje/, Jiří
Vosecký /senátor okresu Česká Lípa/, Tomáš
Riegel /radní pro investice Ústeckého kraje/,
Josef Zoser /bývalý starosta obce Jiřetína pod
Jedlovou/ a Dušan Drahoš /místopředseda
představenstva zhotovitele díla firmy SaM
silnice a mosty, a. s., Česká Lípa/. Pásku symbolicky drží Roman Forfera /starosta Rybniště
a zároveň předseda Dobrovolného svazku
obcí Tolštějn/ z jedné strany a paní Kateřina
Jonáková /starostka Svoru,/ z druhé strany.
Dílo se skládá z dřevěné obloukové lávky
s horní mostovkou, která má rozpětí hlavního oblouku 30 m. Na lávku dlouhou 61 m

navazuje z obou stran nová turistická stezka pro pěší, lyžaře a cyklisty. Ta byla též nově
vybudována v celkové délce 607 m a to
z větší části v trase vysokotlakého plynovodu
/514 m/, směřujícího z Novoborska do Šluknovského výběžku. Kryt stezky je proveden
z čedičového rozpadu. V jedné části této stezky
je nebezpečný spád, který dosahuje až 14 %.
Nejvyšší část nového díla leží ve výšce
615 m n. m. Lávka, která mimoúrovňově překonává v 7 m silnici I/9, je skutečnou vstupní
branou do Šluknovského výběžku, byla vybudována z iniciativy Dobrovolného svazku obcí
Tolštejn, za vydatné pomoci o. p. s. České Švýcarsko. Majitelem i investorem stavby byl Ústecký kraj, který uhradil hodnotu celého díla ve výši
19 mil. Kč, včetně DPH. Stavba byla realizována
v rozmezí srpen 2020 – srpen 2021. Projektantem díla byla projektová kancelář VANER, s. r. o.,
Liberec. Údržbu stavby se zavázal provádět na
své náklady Dobrovolný svazek obcí Tolštejn.
Josef Zoser

Zdroj a fotografie: facebok - Hasiči Brtníky
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