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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

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA
v Rumburku 2022

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

UPOZORNĚNÍ
Informace pro návštěvníky národního parku.
Silnice z Hřenska do Vysoké Lípy je uzavřena.
Je třeba počítat také s uzavírkou silnice mezi
Janovem a Hřenskem. Turistické cíle v oblasti
- Soutěsky Kamenice, Pravčická brána, areál Rysí
stezky na Mezní Louce, apod. - jsou nepřístupné
Silnice z Vysoké Lípy do Jetřichovic je průjezdná, především však má sloužit jako případná
evakuační cesta
Správa Národního parku České Švýcarsko
žádá návštěvníky, aby do oblasti Hřenska kvůli
probíhajícímu hasebnímu zásahu nejezdili!
Aktuální situaci můžete sledovat na
www.npcs.cz.

Ještě před koncem školního roku (24. 6.) jsme
se zúčastnili Atletické olympiády v Rumburku.
Po covidové přestávce se sjelo 12 týmů
z měst, které patří do Svazu obcí severu, aby
si poměřily síly v hodu kriketovým míčkem,

skoku do dálky a v běhu na 50 a 60 m. Naši
„borci“ se snažili, co to šlo a užili si prima
dopoledne. Účastnické medaile si domů nesli
hrdě, jako by byly zlaté.
Jana Tillnerová

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
kteří se podíleli na sbírce pro sociálně slabé,
kterou pořádala Diakonie Broumov, sociální
družstvo.

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/

KULTURNÍ KALENDÁŘ KČT
NAJDETE NÁS
I NA FACEBOOKU
Oficiální facebookové stránky obce:
www.facebook.com/ObecStareKrecany
Neoficiální stránky (skupina) obce:
www.facebook.com/groups/1563320273881425
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4. srpna
ČLENSKÁ SCHŮZE
Kde: KLÁŠTERNÍ restaurace
v Rumburku, od 16.30 hod.

44. ročník
Klubová akce pro členy a pozvané hosty
Místo konání: základna, osada Kopec
Zodpovídá: výbor KČT, odbor Rumburk

13. srpna - BRIGÁDA NA ZÁKLADNĚ
V KOPCI PŘED MEMORIÁLEM
Místo konání: základna, osada Kopec
Zodpovídá: výbor KČT, odbor Rumburk

27. srpna - CESTOU NECESTOU NA FUKOV
Jiříkov, Neusalza, Fukov, Šluknov
Odjezd: busem v 9.04 hod. z aut. nádraží Rumburk
Trasa: 17 km/270 m, středně náročná
Zodpovídá: Vlasta Hnilicová

19. – 21. srpna - VZPOMÍNKOVÝ
MEMORIÁL NA KAMARÁDY

Zdroj: KČT Rumburk

Starokřečanské slavnosti
Přišlo několik tisíc
návštěvníků a bylo
se na co těšit...

Fota: lukascerny.eu

V letošním roce se uskutečnily Křečanské
slavnosti již první sobotu v červenci. Před
samotným zahájením proběhly na fotbalovém hřišti dětské hry, které pořádal Sbor pro
občanské záležitosti ve spolupráci s několika
dobrovolníky. Velice jim děkujeme, jelikož se
hry povedly a děti si je náramně užily. Nebyl
to však jediný program pro ty nejmenší. Byl
připraven animační program Lady Fejfarové
se skupinou Maxíci. Kolem třetí hodiny si vzal
úvodní slovo starosta obce a přivítal všechny
návštěvníky. Následně místní spolek chovatelů poštovních holubů vypustil symbolicky
několik holubic.
Po celý den bylo co sledovat. Odpolední
hudební vystoupení Milana Pitkina doplňoval program bubeníků, exhibiční akce na
kolech, horkovzdušný balón, kolotoče a další.
V pozdějších hodinách vystoupily revivalové
skupiny Beatles, Kabátů a Queen a na úplný
závěr slavností zahrál DJ Dave. Díky krásnému počasí přišlo opravdu HODNĚ lidí.
Děkujeme všem, že slavnosti proběhly
v naprostém pořádku a bez jediné komplikace.
Fotografická reportáž z celých slavností
najdete na následující stránce, kde je také
odkaz kde najdete kompletní reportáž
z celých Starokřečanských slavností.

STAROKŘEČANSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVENEC 2022
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Starokřečanské slavnosti
Fotoreportérské okénko aneb celý den plný zábavy...

Vypouštění holubů.

Milan Pitkin.

Bubenická show.

Vystoupení hudebníky skupiny Maxíci.

Show na kolech.

Foto na dvoustranně: lukascerny.eu

Animační program Lady Fejferové.
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Vystoupení skupiny Beatles revival z Kladna.

Let balónem.

Vystoupení skupiny Kabát revival Varnsdorf.

Vystoupení skupiny Prague Queen.

Večerní diskotéka s DJ Dave.

Celou galerii fotografií ze Starokřečanských slavností
najdete na odkaze nebo za pomocí QR kódu.
eu.zonerama.com/fotograf-lukascerny/372730
STAROKŘEČANSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVENEC 2022
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Mince doby lucemburské
V pondělí 11. července byla otevřena
nezvyklá numismatická výstava pořádaná ve
spolupráci s Českou numismatickou společností MINCE DOBY LUCEMBURSKÉ. Jedním
z autorů je i její předseda MUDr. Michal Ma-

šek. Cílem numismatické výstavy je představit výběr evropských mincí Lucemburků ze
14. a 15. století.
Téma je českou numismatikou známé jen
částečně. Obvykle se u nás soustřeďujeme

jen na české a moravské ražby. Známé jsou
i mince z lenních území v Německu z tzv.
České Falce či Slezska. Oblíbenými se staly
i ražby lucemburských levobočků Mikuláše
a Jana z Aqulejského patriarchátu a méně
časté biskupské mince Balduina s Trevíru.
Výstava připomíná i další méně známá území lucemburské numismatiky - Uhry, italskou
Luccu a území tzv. německé Římské říše,
Braniborsko, Tyrolsko, Frankfurt, Norimberk
a řadu zlatých německých ražeb Zikmunda
Lucemburského, které vznikly mimo Frankfurtu i v Basileji, Lüneburku a jinde.
Výjimečný je téměř kompletní výběr ražeb
z hrabství Lucemburk z let 1388-1443, do doby
poslední rodové vládkyně Elišky Zhořelecké,
dcery Jana Zhořeleckého. Podobný soubor
ještě nebyl v Čechách veřejně prezentován.
Lucemburkové nám dávají možnost poznat
několik monetárních systémů středověké
Evropy. Díky jejich kontaktu na vyspělé regiony Itálie, Francie a Flandry se do Čech dostaly
ve 14. století nové módní způsoby, ale i technologie, kdy za vlády Karla IV. Praha patřila
mezi hlavní metropole Evropy.
Výstavu můžete navštívit do 31. 12. 2022.
Zdroj: www.muzeumdc.cz

Foto: pexels.com

Z Křečan do Alp aneb „Alpy se škodovkou”

Někdy v roce 2019 vznikl nápad vycestovat na
malou foto expedici do Alp a objet tak všechny tři státy jako je Itálie, Rakousko a Švýcarsko.
Navštívit tak nejen turistická místa ale i kouty
kam nikdo jen tak nejezdí. Místa odkud jsou
vidět Alpy, projít je pěšky, nafotit při západu
a východu slunce. Prožít dobrodružství jen tak.
Spaní v autě, pít kávu z malého cestovního
kávovaru. Udělat cestu jen tak, a pak se vrátit
domů a vyprávět příběh, jak může kdokoliv, kdo
má podobný sen vycestovat. Přivést fotografie
a udělat z nich přednášky, výstavy nebo dovést
film o Alpách. Články do časopisů nebo na blogy.
A aby to byla taková vstupenka na cestování.
Ve spolupráci YeahCoach se spustila sbírka na
částku 20 000 Kč, což by na tuto malou expedici plus, co ještě přidám já z úspor by mělo stačit.
Předpokládám, že bych vycestoval na 7 až 14 dní.
A to se svým autem, které má nějakých 22 let.
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Je to klasická jedničková Škoda Octavia combi.
Spaní a vše už mám vyřešené, kávu také a nápoje, jídlo… A taky hlavně techniku. Pokud chcete podpořit tento projekt, stačí se přihlásit do
YeahCoach anebo můžete zaslat peníze nebo
i dary na cestování, nebo může být cesta i pro
firmy dobrá ve formě spolupráce. Nechám čistě
na každém. Kdokoliv přispěje dostane odemne

dárek jako poděkování ve formě volné vstupenky na přednášku o tomto cestování, plus dárek
z cest. Pokud chcete přispět napište prosím na
e-mail: fotograf@lukascerny.eu. Nebráním se
jakékoliv spolupráci.

Odkaz: www.yeahcoach.com/cs/prima-pomoc/
prani-splnit-sen-lukasovi-hcvydlej-cs+d6538

Lukáš Černý

Svatební a portrétní fotograf

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

www.lukascerny.eu

Loučení s páťáky a stanování
Čas neúprosně letí dospělákům, ale i dětem.
Před 5 lety pan starosta tyto žáky, kteří usedli
poprvé do školních lavic, vítal a teď se s nimi
loučil. Na památku všichni obdrželi pěkné
dárky jak od obce, tak i od školy.
Stalo se již zvykem, že se páťáci loučí se svými
spolužáky ze třídy, paní učitelkami i asistentkami
na zahradě u paní ředitelky. Letos jsme ale museli plánovaný termín přesunout na neděli 27. 6.
a to kvůli nepřízni počasí. Vše klaplo na výbornou.
Stany postavili rodiče za sucha, s dětmi jsme z lesa
přinesli klestí na oheň, opékaly se buřty, hrálo se
na kytaru, zpívalo se. Nejdříve se však přiťuklo
dětským šampíkem na ukončení 5. třídy, rozdaly se památeční medaile, pak se hrály různé hry
a po setmění došlo i na stezku odvahy. Pro
některé byla cestička lemovaná svíčkami opravdovou lahůdkou. Akce se vydařila, teplá noc
vybídla paní asistentky spát dokonce i pod širákem. Ráno se posnídalo - někteří šikulkové si
připravili jídlo sami, poklidilo se, zabalilo a hurá
s paní učitelkami a asistentkami zět do školy
obohaceni krásnolipskými zážitky. Všem kolegyňkám patří velký dík za ochotu a pomoc při
organizaci oblíbené akce! 
M. Macková

Setkání budoucích
prvňáčků s paní učitelkou

SDH BRTNÍKY
ČERVENEC

Dne 10. července v 16.20 hodin vyjíždí naše
jednotka na ohlášený požár do Starých Křečan. V součinnosti s HZS Šluknov se podařilo
oheň uhasit a jednotky se vracející zpět na své
základny.

Od 24. července i naši hasiči bojují s ohněm
na Hřensku a Mezná. Tímto bych chtěl za celou redakci novin, OU Staré Křečany a občanů
poděkovat za jejich vytrvalost v záchraně NP
České Švýcarsko.
Dne 27. 6. se konala tradiční akce školy
slavobrána pro budoucí prvňáky, kteří usednou 1. 9. do školních lavic naší školičky.
Posláním naší ZŠ a MŠ je připravovat dětičky
i na hladký přechod dětí ze školky do školy.
V posledních letech však přibývá i dětí, které
k nám přicházejí i z okolních obcí. Každoročně
pro ty, které se rozhodly pro školní docházku
u nás, připravujeme slavnostní den, kdy dětičky projdou slavobránou do prostor školy, kde
je přivítá jejich nová paní učitelka a předává

jim malý dárek. Ostatní děti z MŠ a ZŠ vytvářejí špalír na podporu slavnostního přechodu
svých kamarádů. Poté se současnými prvňáčky prožijí hodinu ve školních lavicích, stráví
spolu čas i na obědě a nasají tak rodinnou
atmosféru, do níž se v září vrátí. Letos měly
jako bonus i cukrovou vatu, kterou paní asistentky točily pro všechny děti a nejen ty, které
prošly bránou. Počasí nám přálo, dětičky byly
plné zážitků a malí přijatí předškoláci se spokojeně vracely do své mateřinky.

Chtěla bych poděkovat JSDH Brtníky za jejich
pomoc při likvidaci vosího hnízda.
Šimůnková, Kopec
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SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM OSLAVILI

Paní Božena Neklová

ze Starých Křečan oslavila 75 let.

Paní Marie Trnková
z Brtníků oslavila 91 let.

Paní Helena Bergmanová
ze Starých Křečan oslavila 70 let.

Školní výlet do Zubrnic aneb
návrat v čase o několik staletí
mi železničními prostředky. Největší úspěch
měla asi návštěva staré školy. Tam se děti
musely srovnat do starých lavic s kalamáři,
vyzkoušely si klečení na hrachu s rukama
před sebou, ukázala se jim rákoska. Také
mohly porovnat dřívější školní řád, viděly
krasopisné písmo a zkoušely si psát na hliněnou destičku.
Z výletu byly děti nadšené a vůbec jim nevadilo zdržení. Cestou zpět jsme se opět všichni přenesli v čase do současnosti a rádi v ní
zůstaneme.

Foto: lukascerny.eu

Za celoroční pilnou školní práci si nadělila celá škola odměnu - výlet do skanzenu
v Zubrnicích.
Ve středu 22. 6. jsme se shromáždili ve škole
a hned ráno vyrazili autobusem do Zubrnic.
Cesta proběhla v klidu a přenos v čase nikdo
ani nezaregistroval. Po vystoupení z autobusu jsme se ocitli o několik stotetí zpět, a tak
jsme mohli navštívit starý obchod s nádhernou pokladnou i jinými poklady. Pak na nás
čekala návštěva statku se všemi zákoutími,
starý mlýn na mouku i s vodníkem a krásné
staré nádraží s historickými drezínami a jiný-

ROZLOUČENÍ
S PŘEDŠKOLÁKY

J. Tillnerová

V pátek 24. 6. proběhlo na zahradě naší
školky rozloučení s předškoláčky. Všechny
děti z obou oddělení vystoupily s krátkým
hudebně pohybovým představením, dále
přišlo na řadu pasování předškoláků. Poté
už si děti se svými rodinami užívaly zábavu plnou dobrého jídla, pití, největší radost
měly z cukrové vaty, kterou jsme na zahradě připravovali a z bublifikátoru, který jim
vykouzlil krásné úsměvy na tváři. I když
předpověď počasí nás strašila, tak se počasí smilovalo a pořádný déšť přišel až déle.
Díky němu jsme nestihli jediné, upéct si
buřty. Ale i tak si to všichni užili a náladu
nám to nezkazilo. Sešli jsme se v celkem
hojném počtu. Děkujeme všem za účast
a také za to, že každý přispěl nějakou tou
dobrotou na naši malou hostinu.
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