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Vážení a milí spoluobčané,
Hřbitov Staré Křečany
čas letí jako zběsilý a pro mnohé z nás je neuvěřitelné, že se blížíme k závěru roku 2021.
Jaký to byl rok?
V první řadě to byl obtížný boj s viry, které omezily životy všech osob na naší planetě. Samozřejmě se tomuto nevyhnula ani naše obec. Je
třeba na tomto místě poděkovat, zdravotníkům
a všem složkám IZS za plné nasazení a péči o nás,
prosté občany. Tyto osoby zaslouží náš obdiv
a poděkování.
Je však nutné si vzpomenout na ty, kteří zaplatili
daň nejvyšší. Byl to rok, který nám jasně naznačil,
co je v našem životě nejdůležitější. Je to zdraví
a štěstí. Je jistě důležité víc než kdy jindy, abychom k sobě byli ohleduplní a zodpovědní.
I přes shora uvedené nesnáze obec nestagnovala, domnívám se, že společně s kolegy a spolupracovníky jsme odvedli velký kus poctivé práce
ve prospěch naší obce a Vás všech.
Samozřejmě, že určitě vše se nepovedlo dle Vašich i našich představ, proto Vás chci požádat
o porozumění a schovívavost. Z chyb se učíme
a snažíme se naše nedostatky eliminovat.
Dokončili jsme Sběrný dvůr ve Starých Křečanech, v Brtníkách jsme dokončili autobusové

zastávky, další zastávku jsme zrekonstruovali
ve Starých Křečanech, bojovali jsme s kůrovcovou kalamitou, která nám odčerpala další
síly a velkou formou nám ovlivnila naši okolní
přírodu. Zrekonstruovali jsme část hřbitovní
zdi a v neposlední řadě jsme zajistili výstavbu
výtahu a IT učebny v budově Základní školy
Staré Křečany. Z tohoto místa bych chtěl poděkovat všem kolegům, zaměstnancům i Vám
občanům, kteří jste jakoukoli formou pomohli
při zvelebování naší obce. Vám všem velký obdiv a moje díky. Jsem hrdý na to, že v naší obci
z převážné části bydlí a působí lidé, kterým
není naše obec lhostejná, a zásadně se ohrazuji proti osobám, které vnášejí do našich řad
neklid, pomluvy a snaží se vyvolat nejistotu.
Zvláštní je to, že to jsou většinou lidé, kteří pro
blaho obce nikdy nic nevytvořili, do veřejného
života se nezapojují a nebo historicky obec nehorázně poškodili.
Tyto osoby nemají mezi námi místo!
Milý spoluobčané za vedení a členy zastupitelstva obce mi dovolte, abych všem ze srdce popřál příjemné prožití adventního času
a vánočních svátků. Do nového roku 2022 přeji

všem pevné zdraví, štěstí a životní pohodu. Přeji nám všem, abychom se v příštím roce mohli
zhluboka, svobodně a bez omezení nadechnout a poté v pohodě prožít nadcházející rok.
Tu nešťastnou epidemii vytlačit a překonat její
nástrahy. Věřím, že vše společnými silami zvládneme a budeme se radovat ze života v naší
krásné obci.
František Moravec
starosta obce Staré Křečany

Beseda se školním dědečkem
Dne 16. 12. se uskutečnilo setkání s naším
školním dědečkem p. Vladislavem Venckem.
Tentokrát si pro starší žáky připravil zajímavé
povídání o vývoji člověka. Děti se přenesly
do doby, kdy v Evropě žili 400 tisíc let neandertálci, mezi které ze severní Afriky přišli

i lidé typu Homo sapiens (člověk cromagnonský). Došlo ke smíšení počtu u obou druhů,
neandertálci později vyhynuli (dosud z nich
však mají lidé 2–4 geny!) a v Evropě dál žili
kromaňonci. Tamní sběrači a lovci se začali
usazovat, chovat dobytek, pěstovat rostliny

a zakládali osady. Zajímavostí je, že jeden
druh předal druhému imunitu. Hodinka povídání s doprovodnými ilustracemi rychle utekla, děti měly i zajímavé dotazy. Děkujeme
a těšíme se na další setkání.
M.Macková
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INFORMACE Z ÚŘADU

Výzva k úhradě místního poplatku za psa,
pronájem pozemku a hřbitovního poplatku
Obecní úřad Staré Křečany vyzývá všechny
občany, kteří nemají doposud uhrazeno za
poplatkové období roku 2021:
 místní poplatek za psa,
 za pronájem a pacht pozemků
 hřbitovní poplatek
Termín splatnosti pro úhradu místního poplatku za psa, pronájem a pacht pozemků je
vždy do 31. 5. 2021.

Místní poplatky lze platit buď:
 v hotovosti v pokladně Obecního úřadu
Sta-ré Křečany (u p. L. Kameníkové) a to v
úředních hodinách: PO a ST 7.00–11.00 a
13.00–16.00 možnost úhrady platební
kartou přes pla-tební terminál
 bezhotovostně na příjmový účet obce, vedený u Komerční banky, a. s., pobočky Rumburk, na číslo účtu: 8727431/0100

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
POVINNÉ OD ROKU 2022
VÝZVA VŠEM POSKYTOVATELŮM ÚPLATNÉHO POBYTU V OBCI STARÉ KŘEČANY
(místní části obce Staré Křečany, Nové Křečany, Panský, Valdek, Brtníky a Kopec)
25 KČ/DEN/POUŽITÉ LŮŽKO
PROČ?
Zákon 565/1990 Sb. České národní rady o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

ubytovny, ateliéry (ubytování poskytnuté
prostřednictvím Airbnb a podobně) bez
ohledu na to, zda je místo ubytování zkolaudováno jako ubytovací zařízení!

CO?
KDO?
Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci
není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen
vybrat poplatek od poplatníka. Příklady plátců: hotel, motel, penzion, soukromé byty,

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
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Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

KOLIK?
Sazba poplatku činí 25 Kč. Poplatek z pobytu se
vypočte jako součin základu poplatku a sazby
poplatku. Základ poplatku z pobytu je celkový
počet dnů pobytu osob podléhajících poplatku, s výjimkou dne počátku pobytu.

JAK?
1. Ohlašovací povinnost
Plátce je povinen podat správci poplatku
ohlášení ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení
činnosti spočívající v poskytování úplatného
pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí
správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
K ohlášení použijte formulář: možné vyzvednout na OÚ
Za nesplnění ohlašovací povinnosti může
správce poplatku uložit pořádkovou pokutu až
do výše 500 000 Kč.
2. Evidenční povinnost
Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo
elektronické podobě evidenční knihu. Evidenční kniha musí obsahovat zejména: den počátku
a konce pobytu, jméno/příjmení, adresu přihlášení fyzické osoby, datum narození, číslo a druh
průkazu totožnosti, výše vybraného poplatku či
důvod osvobození.
Plátce je povinen v den zahájení pobytu zapsat poplatníka do evidenční knihy a vydat mu
doklad o zaplacení poplatku z pobytu, který
bude sloužit pro případnou kontrolu. Na výzvu
správce poplatku je plátce povinen předložit
evidenční knihu a doklady o zaplacení pobytu
k nahlédnutí na Obecním úřadě. Plátce po-

Při bezhotovostní platbě uveďte variabilní
symbol, který vám byl přidělený při přihlášení psa. U nájmů a propachtování pozemků
je variabilní symbol uvedený v nájemní či
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).

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Z ÚŘADU
Obecní úřad bude uzavřen dne 23. 12. 2021
a 31. 12. 2021. Sběrný dvůr bude uzavřen dne
23. 12. 2021 a 31. 12. 2021.

platku je povinen uchovávat evidenční knihu
po dobu 6 let ode dne provedení posledního
zápisu. Dle § 247a odst. 1 písm. b) daňového
řádu za porušení povinností ohledně vedení
evidenční knihy může správce poplatku uložit
plátci pokutu.
3. Platební povinnost
Plátce je povinen do 15 dnů od skončení příslušného kalendářního čtvrtletí odvést vybrané poplatky správci poplatku a doložit podklady pro
výpočet odvedené částky poplatku. Plátce je povinen odevzdat na obecní úřad Čtvrtletní hlášení
o místním poplatku z pobytu elektronicky na adresu evidence.krecany@volny.cz nebo předat na
podatelně obecního úřadu v úředních hodinách:
PO a ST 7.00–11.00 a 13.00–16.00
Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek.

OSVOBOZENÍ
Od poplatku je osvobozena osoba: nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické
osoby, držitel průkazu ZTP/P ajeho průvodce,
mladší 18 let, hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pečující o děti na zotavovací akci, vykonávající
na území obce sezonní práci, pobývající na
území obce ve školském zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy,
Chtěli bychom všechny poskytovatele úplatného pobytu upozornit, že budou prováděny
pravidelné kontroly plnění povinností stanovených „Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2020 o
místním poplatku z pobytu“, zejména splnění
Ohlašovací a Evidenční povinnosti a vystavování dokladu o zaplacení poplatku.
V případě porušení ohlašovací anebo evidenční povinnosti bude tento poskytovatel
předán k vymáhání příslušnému finančnímu úřadu!

TJ JISKRA STARÉ KŘEČANY
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ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE

Chovatelé poštovních
holubů Staré Křečany
FRANTIŠEK ROTTA ML.
Holubařit jsem začal ve dvaceti letech a s přestávkami jsem holubářem asi dvanáct let. Holuby jsem získal od svého otce Wendyho Rotty,
který mi tvrdil: „Pokud chceš získat od holubáře
ty nejlepší holuby, musíš vždy chovatele dostatečně opít.“
Po opití mi otec prodal můj první holubí pár za
2000 Kč, ale nejspíš jsem ho málo opil, neboť to
nebyli nejlepší holubi.

Moje dosavadní úspěchy jsou druhé a deváté
v testovací stanici v Podlesí, kde jsem za dobré
umístění získal průmyslový vysavač v hodnotě
9000 Kč.
V roce 2018 jsem letěl finále v testovací stanici
v Řečanech, kde jsem se umístil na 35 a 37 místě.
K dnešnímu dni je můj stav závodních holubů –
80 ks závodníků.
S pozdravem a LETU ZDAR

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla
Dne 5. 12. nás navštívili Mikuláš, čert a anděl z Křečan.
Děkujeme jim za krásný zážitek, bylo to super.
Hlavně chceme poděkovat starostovi Františku Moravcovi, že tuto akci pro děti zprostředkoval.
Už se nemůžeme dočkat až dorazíte příští rok.
S pozdravem František Rotta
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SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM OSLAVILI

Nová počítačová učebna ve
škole a bezbariérové přístupy
Děti ve škole dostaly před Vánoci zbrusu
novou a plně vybavenou počítačovou učebnu. Žáci mají k dispozici moderní počítače
a interaktivní tabuli, učí se využívat moderní
technologie a zároveň se seznamují s jejich

pozitivními i negativními vlivy. Počítačová
učebna byla součástí kompletní bezbariérovosti základní školy a byla financována za
podpory Ministerstva pro místní rozvoj z výzvy IROPu.

Paní Anna Ševčíková
z Nových Křečan oslavila 75 let.

Pan František Viktor Nejtek
z Brtníků oslavil 70 let.

PODĚKOVÁNÍ
Za obec bychom chtěli poděkovat paní Bubeníkové za výrobu dárečků a přáníček pro naše
seniory.
Jindřiška Rejzková
místostarostka

Rybářský kroužek
Od listopadu funguje v obci rybářský kroužek
pod vedením pana Pavelky. Zatím funguje jednou za dva týdny ve čtvrtek od 14.15 do 15.45
v prostorách školy. Děti se zde seznamují s te-

orií rybaření a na jaře přejdou k praktické části
na místním rybníku. Pokud by vaše dítě mělo
zájem přihlásit se do kroužku, obraťte se prosím na ředitelku naší základní školy.

SDH BRTNÍKY
UDÁLOSTI LISTOPAD

Dne 25. listopadu proběhl technický zásah
v osadě kopec.
Zdroj a fotografie: facebok - Hasiči Brtníky
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