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Skleněná popelnice 2021
Hřbitov Staré Křečany

Po dvouleté
pauze, způsobené
uto
Vážení
spoluobčané,
chtěl koronavirovýbych touto formou reagovat na reportáž ve věci hřbitova ve Starých Křečanech. Jak jste si
mi omezeními, se letos mohli vítězové opět
sna
jistě všimli, již několik let se obec snaží o rekonstrukci hřbitovů, jak ve Starých Křečanech, tak v Brtníkách. Co se týče
sejít na společném vyhlášení výsledků tradičk
hřbitova
podařil
se Větruše.
velký kus ý
práce za velkého přispění spolku Zeidler z.s., který se velkou měrou zasloužil
ní soutěževv Brtníkách
Ústí nad Labem
v Hotelu
byla, stejně
jakoa hrobky.
v minulých
Za
oSoutěž
rekonstrukci
kaplí, zdí
Za to patří spolku Zeidler velký dík a uznání.
letech, rozdělena do čtyř kategorií - obce do

500hřbitovu
obyvatel, obce
nad 501Křečanech
obyvatel,by
v další
Ke
ve Starých
bych sdělil následující. Obec již několik let usiluje o zvelebení vlastního hřbitova.
kategorii
se
pak
utkaly
města
a
městyse
t
Touto formou se chci ostře ohradit do
proti nařčení, že obec likviduje hroby,
p
které historicky na náš hřbitov patří. Každá
3 500 obyvatel a v poslední kategorii měřila
e
osoba,
která
navštívila
hřbitov
ve
Starých
Křečanech,
nechť
posoudí,
zda
obec likvidovala hroby. Proces
S
úklidu
své výsledky v třídění města nad 3 501 obyhřbitova
jsme započali již před
ně
několika lety. Nejprve jsme pokáceli přerostlé stromy, které ohrožovaly jak
vatel.
Díky
Vám
všem
se
naší
obci
opět
podařilo
v
bezpečnost , tak i samotná
á
hrobová místa. Jednalo se o túje, lípy, akáty a další stromy. Kořenové valy těchto stromů
umístit na pomyslném stupni vítězů. Tentohro
byly
prorostlé
až
do
samotných
hrobek, takže došlo k jejich výřezu, aby nedocházelo k devastaci právě starých
krát na krásném druhém místě. Moc děkujeí
historických
v
obec alespoň provizorní oplocení, aby
me za třídění! hrobek. Jelikož chybí velká část obvodového zdiva, provedla
Jindřiška
Rejzková
místostarostka
nedocházelo k okusu květink
zvěří, která na hřbitově okusovala zeleň a květiny na hrobech.
t
Došlo k opravě původní
zdi, kde „nenechavé
i
ruce“ odcizily i cihly.
c

Křečanské slavnosti 2022

a
Jelikož obec provádí sekání, řešila se i otázka, že zde bylo několik hrobových míst, kde zůstaly pouze
s
betonové
eza
obvodové profily, ve kterých se nezachovaly žádné zbytky náhrobních kamenů, ani žádné jiné indície o hrobu. Obec
Srdečně výzvy
Vás zveme
na Křečanské
slavnosČasovýuharmonogram:
ně
vyvěsila
v češtině
i v němčině
na tabuli
hřbitova, kde byli občané vyzváni, aby navštívili obec a řešili
n
hrobová
ti, které letos proběhnou v sobotu 2. 7. 13:00 - dětský den
N
místa, případně hroby známých. Na základě této výzvy obec provádí dokumentaci jednotlivých
a
míst. Výzva byla
od 13:00 na hřišti ve Starých Křečanech. 15:00 - animační program Lady Fejferové
he
vyvěšena
bezmála
dva Revival,
roky. Během
m
nikdo řadu desetiletí nestaral.
Těšit se můžete
na Kabát
Prague této
15:45výzvy
- Milan nikdo
Pitkin neřešil hroby, o které se
Queen, Beatles
Revival,
a Milana
16:50 -Obec
bubenická
show firmu, která provedla odstranění
é
Náhrobní
kameny
bylyMaxíci
povalené
v trávě.
oslovila
v
pouze betonových
Pitkina. Celým
dne provede
moderátor
17:10že
- Maxíci
l
o
obvodových
profilů,
ze kterých
bylo patrné,
zde nelze identifikovat konkrétní hrobové místo a nezůstala
p
zde šance
a herec Michal Gulyáš.
18:00 - show na kolech
ků.
na
ztotožněníprogram:
pochovaných
ostatků.
bylo firmě
Doprovodný
bubenická
show, Následně
18:30 - bubenická
show uloženo, pokud bude zjištěn výskyt padlých náhrobních
,
kamenů
desek
a nebude
patrné,den,
na který
patří,
budou se dočasně
n
deponovat v jihovýchodní části hřbitova.
Trialshow ana
kolech,
zorbing, dětský
19:00 hrob
- Beatles
Revival
kolotoče
v případě
příznivých
klimatických
20:30 - Kabátreportáži
revival Varnsdorf
ro
Zde
bycha se
chtěl hrubě
ohradit
proti zveřejněné
a tvrzení občanky obce, že obec tyto kameny
t
likvidovala.
podmínek možnost horkovzdušného balónu 22:00 - Prague QUEEN
o
Ze
hřbitova se deponovaly pouze obvodové
betonové obrubníky ab
o tom rozhodl dodavatel prací. Ostatní nalezené
(cca 18:00).
23:00 - DJ Dave. K
bito
předměty byly deponovány na hřbitově.

Setkání se starousedlíky

Též není pravdou tvrzení občana obce,o
že se ztrhly i větší - snad i třímetrové náhrobní kameny, toto tvrzení je
b
d
nepravdivé a lživé, což obec jistě doložío
vyjádřením jak pracovníků obce, tak i dodavatelské firmy. Též není pravdou
l
so
tvrzení paní respondentky rozhlasové reportáže, že hroby byly likvidoványv
z toho důvodu, že nájemník hrobového
hr
místa neplatí. Řada opuštěných hrobů zůstala.
deponovaných
kamenů zajistilao
ze země, kde byly
DneObec
10. 6. několik
v odpoledních
hodinách
proběhlo pože
covidové
odmlce tradiče
povaleny již několik desetiletí.
v
Nevylučuji tu možnost,
u některých
došlo při manipulaci
y
k poškození při jejich
ní setkání se starousedlíky. Tentokrát
ruk
uložení. Jelikož je projekt rekonstrukce hřbitova
naplánován na několik etap a plánujeme čerpání dotací, byly tyto
jsme se sešli v Karlově údolí u Šlukho
kameny dočasně deponovány na shora uvedeném
s tím,
budou
zbytky těchto pomníků uloženy dle případné
nova,místě
kde nás
vřele že
uvítali
a pohostili
Bilinski.žeSetkání
proběhlo
ac
zpracované projektové dokumentace. Zde všakmanželé
připouštím,
současné
uložení kamenů a náhrobků
e
není optimální,
v
klidné
a
přátelské
atmosféře.
Vedee
ale jak jsem již uvedl, postupně se hřbitov upravuje a jistě pro
h
tyto kameny najdeme optimální místo . Pokračování
ní obce předalo každému účastníkovi
na straně 2
publikaci naší obce a blízkého okolí
s věnováním.

1

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

OBECNÍ ÚŘAD
ZAVŘEN
Dne 4. 7. 2022 bude Obecní úřad Staré
Křečany uzavřen.

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

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří
se zúčastnili sbírky organizovanou Diakonií Broumov a na obecní úřad přinesli vyřazené věci. Jsme
pevně přesvědčeni, že ještě dobře poslouží!

PRODEJ ZNÁMEK
Prodej známek na směsný komunální odpad
(květen - říjen 2022) byl zahájen.
Prosíme o dodržování úředních hodin.
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Systém odpadového
hospodářsrví od 1.1.2022
Od letošního ledna platí nový zákon č. 541/2020
Sb., o odpadech, který postupně až do roku
2030 prodražuje skládkování komunálních
odpadů, a to tak, aby bylo skládkování co nejméně výhodnou cestou, jak s odpadem nakládat.
Jen pro představu, o proti roku 2020 se v roce
2029 zvýší cena za uložení 1 tuny směsného
odpadu o 1.350,- Kč. Po roce 2030 bude skládkování zakázáno úplně. Právě kvůli novému
zákonu o odpadech a souvisejícím změnám
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích byli zastupitelé nuceni na svém zasedání
26. 8. 2021 a 30. 9. 2021 projednat dvě nové
obecně závazné vyhlášky. Jedna se týkala
obecního systému odpadového hospodářství
(1/2021), druhá poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (2/2021). Obě
vyhlášky jsou účinné od 1. ledna 2022.

Důležité upozornění

Termíny svozů , ceník a ohlášení plátce jsou zveřejněny na webu obce.
Pro zjednodušení přechodu na nový systém
poplatků, jsou stávající objednané nádoby na
odpad (popelnice) považovány za výchozí stav
k 1. 1. 2022 ve smyslu „Ohlášení plátce poplatku“.
Ohlašovací povinnost je daná zákonem
565/1990 sb. o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a příslušnou obecně závažnou vyhláškou obce (OZV č. 2/2021) o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci.
Pokud kapacita nádoby neodpovídá počtu
poplatníků (osob bydlících v nemovitos-

ti), či budete požadovat navýšit nebo snížit
počet či kapacitu nádob, je třeba nejpozději
do 31. 8. 2022 ohlásit změnu (požadavek)
zasláním vyplněného formuláře „Ohlášení
plátce poplatku“ na email rejzkovams@seznam.
cz, nebo osobně doručit na Obecní úřad Staré
Křečany.
POPLATNÍKEM je fyzická osoba, která má
v nemovité věci (rodinném, obytném, bytovém
domě či bytu) bydliště (nemusí to být trvalý
pobyt, ale skutečně ten kdo tam pobývá) nebo
vlastník nemovité věci (ve které nemá bydliště
žádná fyzická osoba)- rekreační objekty a další.
PLÁTCE poplatku je vlastník nemovité věci – ten
je povinen poplatek od jednotlivých poplatníků
vybrat a odvést obecnímu úřadu.
POPLATKOVÉ OBDOBÍ - je kalendářní rok
PŘEDMĚTEM poplatku je odkládání směsného
komunálního odpadu z jednotlivé nemovité
věci (byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci apod.), která se nachází na území
obce.
SPLATNOST poplatku za zimní období je
31.10., za letní období je 30.4. příslušného
roku. Možný je i poplatek roční , splatnost též
31.10. příslušného roku. Při nesplnění povinnosti zaplatit ve správné výši a včas, umožňuje zákon rozhodnout o zvýšení poplatku na
trojnásobek. Zákon nestanoví žádné zákonné
osvobození, poplatková povinnost se vztahuje na všechny osoby bez rozdílu věku, trvalého bydliště nebo státní příslušnosti. Poplatek
prominout nelze.

Rekonstrukce mostu
úspěšně finišuje
Rekonstrukce mostu u červeného krámu se
zdárně finalizuje. Stavební firma nás ujistila,
že vše jde o poznání rychleji a pokud bude

dobré počasí a nevzniknou nějaké nenadálé
komplikace, měl by se most zpřístupnit již
začátkem července.

Nabídka pomoci a informací
pro sousedy z Ukrajiny
Пропозиція допомоги та інформації для сусідів з України

SDH BRTNÍKY
DUBEN - KVĚTEN

Dne 4. června SDH Brtníky pořádali dětské
zábavné odpoledne plné soutěží.

Milí sousedé z Ukrajiny, chtěli bychom vám
všem nabídnout informace a pomoc ve vaší
těžké situaci. Byli bychom rádi, abyste mohli
pracovat a žít společně s místními občany.
Шановні сусіди з України, ми хочемо
запропонувати всім вам інформацію та
допомогу у вашій ситуації. Ми хотіли б,
щоб ви могли працювати і жити разом з
місцевими громадянами.
Nabízíme: 			
Ми пропонуємо:
Doprovody na úřady, k lékaři 		
Супровід до начальства, до лікаря
Psychoterapeutickou podporu 		
Психотерапевтична підтримка
Výuku českého jazyka 			
Викладання чеської мови
Řešení problémů a konfliktů 		
Вирішення проблем і конфліктів

Zapojení do veřejného života 		
Участь у громадському житті
Podpora při zajištění vzdělávání pro děti
Підтримка у забезпеченні освіти для дітей
Informace o možnostech čerpání humanitární i materiální pomoci, tlumočení
Інформація про можливості отримання
гуманітарної та матеріальної допомоги,
Переклад
Pomoc při hledání práce, informace o možnosti dopravy do zaměstnání
Допомога в пошуку роботи, інформація
про можливість транспортування на
роботу

Chtěl bych poděkovat JSDH Brtníky a Sboru
dobrovolných hasičů Brtníky, z.s. za pořádání
dětského dne v Brtníkách který se vyvedl.
František Moravec

V případě zájmu volejte, pište: У разі
зацікавленості телефонуйте, пишіть:
Monika Lampová,
e-mail: lampova@agenturapondeli.cz,
+420 775 554 491

Setkání po 40 letech
Po 40 letech se sešli žáci Základní školy Staré Křečany jejichž třídním učitelem byl pan Roman Štyndl. Postupně se

jim otevřely všechny prostory naší školy
a oni tam mohli zavzpomínat na své školní roky.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne
v ranních hodinách 20. června 2022 cestou
do zaměstnání tragicky zahynul náš kolega
Miroslav Beneš. Svět přišel o výjimečného
člověka, který byl skvělý manžel, otec, bratr,
syn, strýc, kamarád, hasič a záchranář tělem
i duší. Zachraňování životů a majetku bylo
jeho životní poslání, nejen u našeho sboru
ale i v dalších jeho zaměstnání. Svou činností,
aktivním přístupem a srdíčkem přispěl k rozvoji naší jednotky, mnoha zachráněným životům, záchraně zvířat a majetku nevyčíslitelných hodnot. Odpočívej v pokoji, děkujeme
a nezapomene. Čest jeho památce.
Zdroj textu a foto: internet
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SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
SE SCHRÖDINGEREM
Dopoledne plné her a zábavy.
Střelba z luku a ze vzduchovky, lanové centrum, turnaj ve stolní hře Pukec, několik sportovních her na hřišti…, ale také smích, radost
z úspěchu, zdravá soutěživost a nadšení při
vítězství - to vše bylo náplní sportovního
dopoledne 10. 6. 2022 ve Starých Křečanech.
Žáci, ale i paní učitelky, si společně zkusili

spoustu nových dovedností a her, které pro
ně byly připraveny. Čtyři společně strávené
hodiny uběhly jako voda a některým dětem
se ani nechtělo jít na oběd a domů.
Děkujeme tímto také zástupcům Schrödingerova institutu, že pro nás tyto aktivity chystají a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Jana Tillnerová

První setkání budoucích
prvňáčků se svou paní učitelkou
Dne 21. 6. se poprvé sešlo několik
budoucích prvňáčků se svou paní
učitelkou ve své budoucí 1. třídě.
Paní učitelka Mgr. Lucie Sladká se takto
seznámila s několika dorazivšími svými žáčky, ale i rodiči, kterým přiblížila
organizaci a náležitosti prvních školních dní. Děti se nejdříve hravou for-

mou představily a potom kreslily hezký
obrázek, zatímco paní učitelka s rodiči
konverzovala. Informativní hodinka
proběhla v příjemné atmosféře a my
už se těšíme na další setkání 27. 6., kdy
děti projdou slavobránou do světa školáků a stráví se svými novými kamarády
část dopoledne.
M. Macková

Povídání se školním dědečkem
Nedávno nás opět navštívil pan V. Vencko,
náš školní dědeček, tentokrát zabředl do
období svého dětství.
Povyprávěl nám, jak to vypadalo před
86 lety! Děti trávily volný čas převážně venku, hrály kuličky a káču, oblíbenou hračkou byl houpací kůň. Ve škole bylo přísno

a psalo se perem namáčeným do kalamáře.
I v domácnosti to měly maminky těžší - praly
na valše v neckách a vařily na kamnech.
Byly rády za pomoc dětí při manuální práci na poli. Dozvěděli jsme se také o téměř
zapomenutých řemeslech - ledař, pohodný,
vorař, šlejfíř, dráteník, provazník... Děti
pozorně povídání pamětníka poslouchaly

BALÓNKOVÝ BARON
Děti dostaly ke dni dětí nečekané překvapení a přijel za nimi balónkový baron z města
Varnsdorf.
Přišel za námi v kostýmu klauna a měl připravený zábavný program plný zajímavých
činností.
Nejprve nám ukázal pár kouzelnických čísel,
při kterých zapojil do kouzlení všechny děti.
Poté následovalo vyrábění pejsků z balónků
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ve své oblíbené barvě. Některé děti to zvládly
bez větší pomoci. Každému vyrobil z balónku
ještě něco na přání.
Na samém závěru nás seznámil s různými
druhy bublifuků a předvedl nám úžasné
hrátky s bublinami. Každý měl možnost si to
vyzkoušet i sám.
Moc se nám s ním dopoledne ve školce líbilo
a už se těšíme na další shledání.

a zároveň sledovaly na ICT obrázky dobových předmětů. A abychom nezůstali jen
u teorie, chystáme se 22. 6. na školní výlet
do skanzenu v Zubrnicích, kde spatříme
opravdickou starou školu i se školními
pomůckami, zemědělskou usedlost s dobovým náčiním a stroji a muzeum železnice.
M. Macková

Lukáš Černý

Svatební a portrétní fotograf

M +420 774 625 440
E fotograflukascerny@gmail.com
FB  IG  TT lukascerny.eu
youpic.com/PhotographyLukas

Na Tour de Zeleňák
zavítá Česká televize
Každoročně první sobotu v září se ve Šluknovském výběžku koná slet všech milovníků
cyklistiky. 3. září to bude již 38 let, co se před
legendární hospodou Zelený strom v Rumburku sešlo pár nadšenců, aby společně objeli

výběžek... Ale bude to poprvé, co na Tour de
Zeleňák zavítá Česká televize, aby natočila reportáž z celého dne. Tak se pojďme sejít v co
největším počtu nejen jako aktivní účastníci,
ale i jako nadšení a zvědaví diváci podél trati.

Foto: Lukáš Bída

Rumburští turisté mají
novou klubovnu
ně klub pořádá pro veřejnost více než čtyřicet
akcí, čímž se nemalou měrou podílí na rozvoji
cestovního ruchu v našem regionu, a rád přivítá
na svých akcích nebo ve svých řadách každého,
mladé či starší, kdo má rád turistiku a společné
výlety.

Klub českých turistů, odbor Rumburk má od
2.června 2022 novou klubovnu, která se nachází
na Jiříkovské ulici v budově Kamzíku. Slavnostní
otevření se uskutečnilo při konání členské
schůze a turisté poprvé klubovnu s radostí využili
a do posledního místečka zaplnili.
Klubovnu budou členové používat k besedám,
přednáškám, a především jako zázemí svých
nejmenších členů, pro které v části klubovny
byla zřízena herna, pracovní a hudební koutek.
Velké poděkování směřuje k manželům Simoně
a Janu Bukvovým, kteří na své náklady provedli celkovou rekonstrukci a vnitřní prostory
kompletně vybavili.
Konečně budou mít turisté zázemí, jaké si
jejich tradice a členové zaslouží. Věříme, že bude
opravdovým srdcem klubu, kde budou všichni
rádi trávit část svého volného času. Každoroč-

Registrace na letošní ročník byla spuštěna
již 1. června a systém přihlašování, ozkoušený posledními roky, zůstává formou „soutěže“, tedy kdo se dřív přihlásí, ten méně
platí. Zároveň z kapacitních důvodů na
trati, a především na rumburském náměstí byl stanoven limit 800 účastníků (550 na
Zeleňák a 250 na Obra). Tradiční triko závodu si lze předobjednat do konce července,
po závodě již nebude možné triko dotisknout. Jméno na startovním čísle bude mít
pak každý, kdo se přihlasí do 15. srpna na
internetových stránkách nebo osobně
v Informačním centru na rumburském
Lužickém náměstí.
Trať Obr Zeleňáku je opět součástí dnes
již velmi prestižního seriálu největších
amatérských silničních závodů, RoadCup
2022. Ve vloženém závodě Speciálů jsou
osvědčené kategorie historických a horských kol, historických silniček Classico
a koloběžky. Večerní kulturní program
s kapelami Těla, Ajdontkér, Nerrea a Z5, dětské závody, dárek pro předem přihlášené,
divácká tombola a jiné jsou již řekněme
stálicí na programu celého dne. Novinkou bude velmi bohatá a znovuobnovená
závodnická tombola, ale jen pro ty, kteří
vydrží do konce ceremoniálu. Tváří
letošního jubilejního ročníku Tour de
Zeleňák bude opět exprofesionál, kterého
rozhodně uslyšíte i během komentovaného
přímého přenosu vysílaného na stránkách
RoadCycling.cz a na velkoplošné obrazovce
přímo na Lužickém náměstí v Rumburku.
Jeho jméno bude brzy odtajněno.
Jan Novota

KULTURNÍ
KALENDÁŘ KČT
07.č ervence
ČLENSKÁ SCHŮZE
Kde: KLÁŠTERNÍ restaurace
v Rumburku, od 16.30 hod.
16. července - TURISTICKÝ KOTLÍK
Soutěž skupin ve vaření polévek na ohništi.
Počet členů ve skupině dle velikosti kotlíku.
Místo konání: osada Kopec od 8.30 hod.
Odjezd: individuálně
Vlak: 7.26 hod. žst. Rumburk
Bus: 9.05 hod. autobusové nádraží Rumburk
Zodpovídá: Jan Bukva
30. července
VELKÉ PUTOVÁNÍ K ČERNÉ BRÁNĚ
Vysoká Lípa, Šaunštejn, Malá Pravčická brána,
Černá Brána, Hinterhermsdorf, Mikulášovice
Odjezd: vlakem v 8.06 hod. ze žst. Rumburk
Trasa: 22 km, náročná.
Zpět busem z Mikulášovic, OP s sebou
(časově omezený návrat,
poslední bus 18.24 hod.)
Zodpovídá: Vlasta Hnilicová
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SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM OSLAVILI

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA RUMBURK
V rámci našeho školního vzdělávacího programu nás navštívili pracovníci ZZS z Rumburka.
Společně jsme se seznámili a dozvěděli se něco
z jejich profesního života. Děti byly nadšené,
protože si mohly prohlédnout sanitku zevnitř,

zadní i přední část. Byly zvídavé a kladly záchranářům otázky. Nejvíce se jim líbilo lehátko, na
které si lehly a pan záchranář jim prováděl krátké vyšetření a také samozřejmě pouštění sirény.
Moc děkujeme zaměstnancům ZZS Rumburk.

Paní Alena Lupínková

ze Starých Křečan oslavila 70 let.

Pan Lubomír Šimek

ze Starých Křečan oslavil 65 let.

Paní Helena Plucarová

ze Starých Křečan oslavila 65 let.
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