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77. výročí konce
2. světové války
Hřbitov Staré Křečany

uto
Vážení spoluobčané, chtěl bych touto formou reagovat na reportáž ve věci hřbitova ve Starých Křečanech. Jak jste si
sna
jistě všimli, již několik let se obec snaží o rekonstrukci hřbitovů, jak ve Starých Křečanech, tak v Brtníkách. Co se týče
k
hřbitova v Brtníkách podařil se velký kus ý
práce za velkého přispění spolku Zeidler z.s., který se velkou měrou zasloužil
Staré
Křečany, 9. květen 2022
Za
o rekonstrukci kaplí, zdí a hrobky. Za to patří spolku Zeidler velký dík a uznání.
Spolek Alt Ehrenberg u příležitosti 77. výročí
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Přednášku pořádáme ve spolupráci se ZŠ
na straně 2
Staré Křečany 9. 6. v 17:00 v tělocvičně školy.
Těšíme se na vás, Bára a Rosťa Součkovi
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OÚ STARÉ KŘEČANY
Kontaktní spojení
Staré Křečany 38
407 61 Staré Křečany
Telefon: 412336440
E-mail: dotace.krecany@volny.cz
WWW: www.krecany.cz
ID Datové schránky: 8y5bin2u
Úřední hodiny
Pondělí 7:00 - 11:00
Středa 7:00 - 11:00

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

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/

PRODEJ
ZNÁMEK
Prodej známek na směsný komunální odpad
(květen - říjen 2022) byl zahájen.
Prosíme o dodržování úředních hodin.

REKONSTRUKCE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Už začátkem tohoto roku jsme dostali informaci, že naše žádost o dotaci na rekonstrukci
místní komunikace kolem pošty ve Starých
Křečanech byla podpořena. Vzhledem k probíhající rekonstrukci mostu „U Tonyho“ a souvisejícím uzavírkám, musíme počkat až do podzimu
tohoto roku, než začneme s realizací našeho
projektu a pokládkou nového asfaltu.

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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Češi loni posunuli laťku
v třídění odpadů!
Každý jich v průměru vytřídil bezmála 72 kilogramů!
Třídění odpadů v Česku nabralo loni na
obrátkách. Češi nejenže udrželi rostoucí
trend, třídili navíc s takovým elánem, že
překvapili i celkovým množstvím vytříděného
odpadu. Loni ho vytřídil každý obyvatel ČR do
barevných kontejnerů v průměru 71,8 kilogramů. To je o celých 5 kilogramů více než
v roce 2020!
I přes velké změny ve společnosti způsobené pandemií koronaviru rostlo množství
vytříděných odpadů na jednoho obyvatele
podobným tempem jako v předchozích
letech. Třídění zůstali Češi věrní, v ČR se podařilo i v roce 2021 udržet stav, kdy bezmála ¾
všech obyvatel pravidelně třídí své odpady.
A třídili ještě více, než kdy předtím. V průměru
každý Čech vytřídil 22,5 kilogramů papíru,
16,8 kg plastů, stejné množství kovů, 15,2 kg
skla a necelý půlkilogram nápojových kartonů.
Nová definice recyklace a kroky na podporu
recyklace Zásadní dopad na plnění stanovených cílů měly nové odpadové a obalové
předpisy, které zavedly nová evropská pravidla. Tím nejdůležitějším byla změna statistických definic recyklace, zejména rozlišení procesu úpravy odpadů pro recyklaci od
samotné konečné recyklace. Pro ČR bylo také
významné vyřazení produkce certifikovaných
alternativních paliv (TAP) ze statistického
vykazování recyklace, kam dosud patřila.
I z toho důvodu bylo nutné samotnou recyklaci (materiálové využití) ještě více podpořit.
Na pozadí epidemiologických opatření tak
probíhaly dva velmi důležité procesy směřující k vyšší recyklaci. Tím prvním byla úprava způsobu sběru odpadů. V řadě obcí byly
zavedeny tzv. multikomoditní sběry tříděného odpadu. Jedná se o společný sběr mate-

riálově různých odpadů do jedné nádoby
tam, kde dotřiďovací linka umožňuje jejich
následné oddělení. Typicky jde o sběr kovů
spolu s plasty. Tento způsob sběru umožňuje intenzivní sběr všech tříděných komodit
i v husté zástavbě, kde z prostorových důvodů není možné instalovat další kontejnery.
Proto tuto možnost třídění uvítala řada obcí,
které tak mohly bez problémů nabídnout
hustou síť nádob a pytlů pro sběr kovů. Díky
této změně dnes může takto kovy třídit více
než 8 milionů občanů a sběrná síť pro ně se
dále rozšiřuje. Druhým podstatným prvkem
pak byla započatá organizační i technologická modernizace dotřiďovacích procesů na
třídicích linkách, zejména v případě plastů.
Smyslem je především odklon od výroby TAP,
do procesu recyklace, tedy zvýšení účinnosti
dotřídění na jednotlivé polymery. Tento modernizační proces na třídicích linkách jsme
podporovali úpravou odměn, které nejen
výrazně narostly, protože kvalitní dotřídění je pochopitelně dražší, ale také jsou nyní
navázány na samotnou dosaženou účinnost.
To pochopitelně motivuje linky k inovacím
v technologii i organizaci jejich provozu.
Smyslem změny způsobu financování bylo
spojit jej nikoli s množstvím upravovaného
odpadu, ale především s množstvím odpadu vstupujícího do konečné recyklace. Cílem
je tedy propojit financování třídicích linek
s měřicím bodem recyklace, který dle nové
legislativy je na výstupu z dotřiďovacího
procesu. Současně navýšené platby reflektovaly novou zákonnou úpravu, která vyžaduje, aby i nerecyklovatelný odpad byl využit, alespoň energeticky. Díky zahájené intenzifikaci procesu dotřídění odpadu se podařilo
dosáhnout dobrého
výsledku recyklace
i v případě plastových
obalů, kde je podle
nových definičních
podmínek zajištění
splnění požadovaného cíle recyklace
nejobtížnější. Tento
proces modernizace bude pokračovat
i v dalších letech,
protože pro splnění
náročných cílů směrnic EU bude nutné
dosáhnout ještě vyšší
účinnosti třídění.
Lucie Müllerová,
tisková mluvčí
EKO-KOM, a.s.

SVÁTKY JARA

VELIKONOCE – VELIKONOČNÍ JARMARK - 13. 4. 2022
Ve školce jsme si velikonoční atmosféru užívali plnými doušky.
Na naší školní zahradě jsme uspořádali velikonoční jarmark. Děti měly za úkol vytvořit
s rodiči na jarmark nějaký výrobek. Plno
jsme si jich vyrobili i společně ve školce.
Počasí se vydařilo. Nakonec se nás sešlo

SDH BRTNÍKY
DUBEN - KVĚTEN

Dne 15. dubna proběhla zkouška hasičské
techniky na koupališti v Brtníkách.

poměrně dost. Vládla přátelská atmosféra.
Navštívil nás i pan starosta s paní místostarostkou. Bylo přichystané malé občerstvení.
Rodiče tak měli možnost si popovídat, sblížit se. Velmi děkujeme všem, kteří se zapojili,
přinesli nějaký výrobek a podpořili nás. Moc
si toho vážíme.
Dne 29. dubna proběhlo chystání májky a hranice na čarodějnice.
Dne 30. dubna proběhlo setkání u pálení čarodějnic v Brtníkách.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC - 29. 4. 2022
Oslava tohoto svátku patří ke každoročním
akcím naší MŠ.
Celý týden se nesl v duchu čarodějnickém.
S dětmi jsme vyráběli různé čarodějnické
pomůcky, výzdobu, učili se kouzlit, zpívali
jsme, vyprávěli si čarodějnické příběhy.
V pátek přišel den, na který se všichni nejvíce těšili. Do školky nám místo našich dětí
přilétali ježibaby a ježidědkové. Užili jsme si
zábavné dopoledne plné čarování, létání na
koštěti a plnění úkolů, které nám připravily
čarodějnice. Míchaly se kouzelné lektvary,
tančilo se, dovádělo. Za splnění úkolů každý
dostal sladkou odměnu, diplom za statečnost
a medaili. Nakonec jsme poseděli u ohýnku,
upekli buřty a spálili naši čarodějnici Bertu.
Už se těšíme na další slet.

V pondělí 9. května se konalo čištění malého
koupaliště včetně zaučování nových členů
JSDH Brtníky.

Lucie Dočekalová

Dne 13. května proběhl výjezd hasičské jednotky k lesnímu požáru porostu na Valdeku.
Srdečně vás zveme na dětský den, který proběhne 4. června na hřišti v Brtníkách. Na Vaše
ratolesti čeká velká zábava a den plný soutěží.
Občerstvení zajištěno.
Zdroj a fotografie: facebook - Hasiči Brtníky
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Lobendava hostila
jednání starostů Šluknovska

Sdružení pro rozvoj Šluknovska se ke svému
14. jednání v tomto volebním období sešlo
v jedné z nejmenších obcí regionu, v Lobendavě. Na programu jednání byla regionálně
velmi významná témata: informace o vývoji
kůrovcové kalamity, aplikace tzv. telemedicíny, zaměstnanost na Šluknovsku, bezpečnostní situace v regionu a veřejná doprava.
Prvním hostem byl lesní správce Roman
Kratochvíl z Lesní správy Rumburk LČR,
který starosty informoval o dalším postupu
při eliminaci dopadů kůrovcové kalamity.
Teplé jarní počasí vytvořilo ideální podmínky
pro rychlý vývoj lýkožrouta smrkového
a lesníci se budou snažit kalamitními těžbami
brzdit jeho další šíření. Přeliv brouka z bezzásahových území Národního parku České
Švýcarsko a německého území má zdrcující
dopad na porosty LČR i jiných vlastníků, tedy
i obcí, kdy některé zvažují podání trestního
oznámení.

Poptávám sekání trávy
u chalupy v Brtníkách.
Bližší informace na
telefonu 724 787 102.
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Dá se tedy i nadále očekávat zvýšený pohyb
techniky v lesích i na komunikacích při odvozu dřeva. V částech regionu, kde byly těžby
již ukončeny začínají výsadby nového lesa
a postupně dojde i na opravy lesních cest.
Problémem jsou však personální kapacity
i nedostatek sazenic. Lesní správce požádal
starosty o součinnost při likvidaci množících
se „černých“ skládek odpadu v lesích, který
tam v rozporu se zákonem i dobrými mravy
odkládají občané našich měst. Ukládání
odpadu již dnes obce zpravidla zajišťují na
svých sběrných dvorech.
O připravovaném pilotním projektu využívajícího tzv. telemedicínu a nástrojů telemetrie
ke zvýšení efektivity a dostupnosti zdravotní péče v regionu informovali pracovníci
společnosti Dolor Consillium, s.r.o. Cílem
je otestovat v typově odlišných územích
využití moderních forem komunikace mezi
pacienty a praktickým lékařem, tak aby nebyla
v některých definovaných případech nezbytně nutná osobní návštěva u lékaře. Některá jednoduše měřitelná data o zdravotním
stavu budou lékaři předávána prostřednictvím moderních komunikačních technologií.
O stavu na trhu práce a vývoji nezaměstnanosti referoval starostům ředitel Úřadu práce
Děčín Vlastislav Hlaváč. Nezaměstnanost je
v našem okrese kolem 5 %, volných pracovních míst naopak přibývá. Nepotvrzují se tak
občas šířené dezinformace o tom, že ukrajinští uprchlíci ubírají možnost uplatnění našim
občanům. V děčínském okresu byla dávka
vyplacena 1 570 osobám, z nich pak 270
osob si našlo zaměstnání. S ohledem na to,
že jde v drtivé většiny o ženy s malými dětmi
(cca 2/3 tvoří děti), je to velmi vysoké

číslo. Zátěž úřadů práce výrazně vzrostla při
zajišťování sociálních dávek válečným
uprchlíkům. V dalším období se očekává
zpřísnění podmínek i kontrolní činnosti
pro vyplácení těchto solidárních dávek, což
samozřejmě přinese další zvýšené nároky na pracovníky příslušných úřadů. I letos
v omezené míře pokračují projekty tzv.
aktivní politiky zaměstnanosti, kde obce
využívají hlavně zaměstnávání pracovníků
na veřejně prospěšných pracích.
O bezpečnostní situaci v Ústeckém kraji a na
Děčínsku přijeli starosty informovat zástupce
krajského ředitele Policie ČR Petr Sytař
a zástupce děčínského okresního ředitele
Radek Pospíšil. V porovnání s předešlými roky
dochází k nárůstu trestné činnosti, což se
bohužel aktuálně potkává s dlouhodobým
úbytkem policistů. Jen v našem okrese chybí
policii více jak 60 policistů. Nejkritičtější je
u nás momentálně situace na místním
oddělení ve Velkém Šenově, kde odchází do
výslužby většina osazenstva a oblast musí
být posilována výjezdy policistů ze sousedních oddělení, především z Krásné Lípy, popř.
ze Šluknova. Policie se potýká se zvýšenými
odchody zkušených policistů, kteří po dosažení výsluhy odchází do civilu. I přes aktivní
náborovou snahu se stavy policistů nedaří
doplňovat. Obce mohou pomoci případnou
nabídkou bytů pro příchozí policisty nebo
podporou inzerce nabídky práce u policie.
Posledními hosty byli pracovníci odboru
dopravy z Krajského úřadu Ústeckého kraje
Jakub Jeřábek a Jan Otčenášek, kteří starosty
seznámili s chystanými změnami v dopravě na našem území. Především dochází ke
změně autobusového dopravce na místních linkách. Autobusy Karlovy Vary končí,
provoz převezme Dopravní podnik Ústeckého kraje. Cestujících by se změna neměla
zásadně dotknout, i většina řidičů přešla
pod nového dopravce, postupně se vymění i autobusy. Další změnou bude úprava
některých autobusových linek, což nastane až
po zimní změně jízdních řádů. Například linka Ebersbach – Chřibská bude nově vedena
přes Rumburk a Varnsdorf do Großschönau,
do Chřibské pak bude vedena linka z Dolní
Poustevny. O změnách bude veřejnost včas
a detailně informována. Starostové rozhodli
o zřízení pracovní skupiny k veřejné dopravy,
která se bude zabývat podněty od občanům
k dopravě a následně je pak řešit s Ústeckým
krajem či jiným objednatelem dopravy na
území Šluknovska.
V diskusi pak zazněly především obavy
k nejasné a v zásadě zatím bezvýsledné snaze Ústeckého kraje o modernizaci nemocnice
v Rumburku. Původní soutěž na velkorysou
modernizaci byla zrušena, ve hře je jakási
minimalistická varianta. K tomuto tématu
je na příští týden svoláno jednání se zástupci Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, a.s.
a starostů z regionu. K příštímu jednání se
sejdou starostové v září v Lipové.
Jan Kolář, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Po stopách naší obce Zahájení sez
v Českém Sv
V minulém čísle jsme se byli podívat do obce
Brtníky, tentokrát se vydáme do obce Panský.
Panský jsou součást obce Staré Křečany. Nachází se asi tak 2 km na západ od Starých Křečan. Panský známe také jako železniční uzel
na trati Rumburk – Panský – Mikulášovice.
Německý název obce Panský je Hermwalde
a nejstarší zmínka pochází z roku 1550.
Nedaleko obce Panský najdeme dvě turistická značení. První najdeme na začátku nádraží, kde se nachází žlutá stezka. Ta nás vede ku
středu části obce. Na stezce můžeme vidět

křížek ukrytý ve stromech. Pokud se však
vydáme po žluté stezce, ta se později v lese
křižuje s červenou stezkou. Zde po žluté stezce
můžeme navštívit rozhlednu na Vlčí hoře,
dále pod rozhlednu Dymník nebo až do
města Rumburk. Na červené stezce můžeme
dojít do obce Brtníky na Křížový vrch, o kterém jsem již psal v minulém čísle, nebo také
až do Krásné Lípy. Nedaleko obce Panský také
pramení Vlčí potok, který se vlévá do rybníčku. I přesto, že známe prameny Mandavy
spíše z Nových Křečan, spadají tak prameny
spíše do části Panský. O pramenech Mandavy vás více seznámím až v článku o Nových
Křečanech. I přesto u pramenů Mandavy,
kde kdysi stál altánek odkud bylo možné si
sednout nebo se napít z pramene jsou také
základy bývalého hostince Stará myslivna.
I přesto, že obec Panský je malou částí obce
najdeme zde krásnou okolní přírodu a les.
Je zde také mnoho pramenů řeky Mandavym která obcí protéká. Nedaleko autobusové zastávky, najdeme také dobře udržovaný pomník obětem 1. světové války. Hned
naproti pomníku si můžete povšimnout krásné zahrady a zvonečku. Pokud se vydáme
pěšky směrem obec Staré Křečany můžeme
po cestě si všimnou odpočinkového místa
s báječnou zmrzlinou – Bubble Waffle Vlafer.

Pálení čarodějnic ve Starých Křečanech
Dne 30. dubna se u fotbalového hřiště konalo
pálení čarodějnic ve Starých Křečanech. Ve stejný den tato akce také proběhla v obci Brtníky
(najdete ve sloupečku u hasičů). Vypadalo to,
že počasí nebude příznivé, ale nakonec vše proběhlo za krásného počasí. Sešlo se mnoho lidí
a dětí v krásných maskách. Pro děti byly připra-

veny špekáčky zdarma a pro dospělé občerstvení jako takové, grilovalo se a bylo i co pít.
K poslechu a tanci hrála country kapela Ruksak. Než došlo k zapálení hranice s čarodějnicí,
proběhlo také fotografování dětí. A za doprovodu hasičů byla hranice s čarodějnicí zapálena.
Text a foto: Lukáš Černý

V příštím čísle se půjdeme podívat do Nových
Křečan, dále nás čekají také Staré Křečany,
Valdek, zaniklé části obce, Šternberk, naše
řeky a kopce, ale také Národní park České
Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Pokud
i vy máte více informací, budu za ni jedině rád
a přidám ji do připravované knihy.
Text a foto: Lukáš Černý

Milí přátelé, v neděli 3. 4. 2022 Vás zvu na zahájení sezony v Českém Svýcarsku, všechna
klíčová místa na trase jsou s dopravní obslužností. Trasa vede z části po trase nové Hřebenovky Českým Švýcarskem, seznámíte se
i s2.řadou
lidí, SCHŮZE
kteří v našem regionu
červnanových
- ČLENSKÁ
dělají
pěkné
věci.
Všechna
Kde: KLÁŠTERNÍ restaurace občerstvení na trase,v Rumburku,
jízdné i případný
od 16.30vstup
hod. do štoly v Jiřetíně
s i hradíte sami. Protože nás však bude více,
nedostaneme
se do níNA
určitě všichni.
4. června - BRIGÁDA
ZÁKLADNĚ KOPEC
Nádraží
Jedlová
– hrad
Tolštejn
Místo konání:
základna,
osada
Kopec – Křížová
hora
–
Jiřetín
–
Horní
Podluží,
vlakem do
Zodpovídá: výbor KČT, odbor Rumburk
krásné Lípy, cca 8 km pěšky
11. června - ODZNAK LUŽICKÉ
Stručný
program
SEDMISTOVKY
III. dne zde:
Bouřný
(7039.00
m), Luž
(793na
m),nádraží v Jedlové
Sraz
kolem
hod.
vrch (792pana
m) Hrdličky, prohlídka
– Pěnkavčí
představení
Odjezd: 8.10a hod.
od žst apartmánů,
Rumburk autymožnost
restaurace
nových
na Stožecké
občerstvit
se.sedlo
Trasa: 13 km/500 m, středně náročná
Zodpovídá:
Zuzana Benediktová
Příjezdy
vlaků:
Rumburk 8.38 – Krásná Lípa 8.44 – Jedlová 8.58
– Česká Lípa 8.26 – N. Bor 8.40 – Jedlová 8.57
– Děčín 8.36 – Č. Kamenice 9.05 – Jedlová 9.24

KULTURNÍ
KALENDÁŘ KČT

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY
JISKRA
STARÉ
KŘEČANY
A vTJ
9.45
hod. odchod
z nádraží
Jedlová na

Tolštejn 10.20 hod. Tolštejn, představení
TJ Jiskra
Staré Křečany,
Jakuba
Krejčího,
možnostz.s.
prohlídky zříceniny,
FC Unitedlávka
Romas z.
s.
skleněná
výhledem.
Možnost občerstHřiště:
Staré Křečany
- 5.6.2022
v 17.00
hodin
vení.
Ochutnávka
destilátů
firmy
Galli destilery
a Fotbal
setkáníklub
s p. Bynovec,z.s.
Kohoutem.
Jiskrahod.
Staréodchod
Křečany, z.s.
V TJ
11.10
z Tolštejna přes KřížoHřiště:
Bynovec
- 12. 6.pod
2022Jedlovou.
v 17.00 hodin
vou cestu do Jiřetína
TJ
Jiskra
Staré
Křečany,
z.s.
V 12.15 hod. Jiřetín pod Jedlovou – možFK Huntířov
z.s. galerie pana Zosera – podnost
prohlídky
Hřiště: Staré
Křečany
6. 2022 v 17.00
hodin
stávkové
domy
AVE- 19.restaurant,
prohlídka

Fotografie z celé akce najdete:
https://eu.zonerama.com/fotograf-lukascerny/Album/8360448

GRAFIK & FOTOGRAF
ART STUDIO

 svatební a portrétní fotograf

 produktová fotograﬁe (e-shopy, ﬁrmy)

 graﬁcké práce (časopisy, noviny, letáky)

 fotografování pro ﬁrmy a realitní kanceláře

M +420 774 625 440
E fotograf@lukascerny.eu
grafik@lukascerny.eu
FB  IG  TT lukascerny.eu

www.lukascerny.eu
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restaur
V 13.1
štoly, s
počasí
bude š
V 14.1
Podluž
Krásné

Jízdní
Jiřetín
Rybniš

PLAVECKÝ VÝCVIK
Každé pondělí od 25. 4. do 20. 6. budou všichni
žáci 1. – 5.ročníku jezdit zajištěným autobusem
do rumburského bazénu na plavání, které po
tuto dobu nahradí hodiny tělesné výchovy.

SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM OSLAVILI

Paní Agneša Erbanová

ze Starých Křečan oslavila 80 let.

Pan Štěpán Hrdlovič

ze Starých Křečan oslavil 70 let.

Paní Danuše Šťáhlavská

ze Starých Křečan oslavila 83 let.

REKONSTRUKCE
HŘBITOVNÍ ZDI
Obci se podařilo získat další peníze na rekonstrukci hřbitovní zdi ve Starých Křečanech.
Očekáváme, že v létě tohoto roku zrekonstruujeme značnou část zadní stěny.

Informace o přijatých
žácích do 1. třídy
Do 30. 4. se zaevidovali na školách budoucí
prvňáčci. Na naší škole bylo vydáno Rozhodnutí o přijetí do 1.třídy 14 dětem pro školní
rok 2022/23 a 2 dětem Rozhodnutí o odkladu PŠD.
Z celkového počtu přijatých dětí je 7, které
nepatří do našeho spádového obvodu. Mají
tu buď sourozence nebo k nám našly cestičku
díky rodinné atmosféře v malé školičce s krásnou okolní přírodou.
M. Macková

Gratulace k úspěchu
Na 8leté studium na gymnáziu letos absolvovali přijímací zkoušky 4 páťáci. Všichni byli
přijati na Gymnázium v Rumburku. Gratulujeme malým budoucím studentíkům a přejeme jim, ať v září vstoupí do „velké“ školy
tou správnou nohou. Zároveň jim děkujeme
za reprezentaci naší školičky - vždyť se jedná
o čtvrtinu celé 5. třídy!


Pedagogický sbor

Zdroj foto: dotaceeu.cz

Beseda se

„školním dědečkem“

Pravěká moře

V úterý 10.5. nás navštívil náš školní dědeček
p. V. Vencko, na přání žáků s tématem Pravěká
moře.
Opět si starší žáci měli možnost rozšířit vědomosti například o tom, jak vznikl život, uhlí,
vápenec a zajímavé pískovcové útvary.
První život na Zemi vznikl v moři před 3,5 mld
let nějakým biochemickým procesem
(mikroorganismy). Tehdy byly v zemské atmosféře jen 2 % kyslíku, zatímco dnes je 21 %. V moři se

pohybovali bezobratlí-medúzy, láčkovci, trilobiti. A právě ty objevil v české obci Skryje Francouz – inženýr paleontolog Joachim Barrande
(na památku název Barrandov). Už taky víme, že
z vápenatých schránek živočichů vznikl vápenec,
že před 350 mil lety se na souši rozšířily plavuně
a přesličky, které dorůstaly až několik desítek
metrů a vlivem chemických a živelných procesů se z nich utvářelo černé uhlí. Vysvětlili jsme
si rozdíl mezi parybou (má kostru z chrupavek)
a rybou (kostra z kostí). Dodnes je takovou
parybou žralok. Pradávné ryby byly dlouhé
až 11 m. Před 165 mil lety byli ještěři podobní
dinosaurům a živili se rybami. A na závěr nám
dědeček vysvětlil prapodivné útvary pískovcových skal-prý díky erozi vznikaly prohlubně
v písečném dně po opadu mořské vody. Hodina
plná zajímavostí zas brzy utekla a my se už těšíme na další téma. 
M. Macková

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, e-mail: krecany@volny.cz. Grafická úprava – Lukáš Černý (lukascerny.eu), Tisk Jiří Mänzel – Staré Křečany.
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