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období 2018–2022.
mého formou
okolností.
Jistě černou
kaňkou jeve
pandemie
telům ve
velké
poděkování.
V neposlední
řaděsi
uto
Vážení
spoluobčané,
chtěl bychZ touto
reagovat
na reportáž
věci hřbitova
Starých
Křečanech.
Jak jste
pohledu to bylo období, kdy se nám podařila COVIDU. I občané naší obce čelili této pande- bych chtěl poděkovat i Vám občanům, kteří
sna
jistě všimli, již několik let se obec snaží o rekonstrukci hřbitovů, jak ve Starých Křečanech, tak v Brtníkách. Co se týče
realizace několika klíčových bodů našeho mii, řada z nich zaplatila daň nejvyšší. ČEST se svým aktivním přístupem podílíte na chodu
k
hřbitova
v Brtníkách
podařil seinvestiční
velký kusJEJICH
ý
prácePAMÁTCE!
za velkého
přispění
spolku
Zeidlernaší
z.s.,
který
sevěcí
velkou
měrou
zasloužil
Dopady
a důsledky
COVIDU
obce.
Řada
je však
stále před
námi.
Strategického
plánu. Samozřejmě
jsou značné,
se stále
zkoumají
a já doufám,
že vabrzké
bu- Nastavili jsme směr, kam by se mohla naše
Za
onáklady
rekonstrukci
kaplí,ale
zdízapřevážné
hrobky. části
Za to patří
spolku
Zeidler
velký dík
uznání.
jsme čerpali z dotačních a vlastních prostřed-

doucnosti COVID porazíme.

obec ubírat a je na nás a na okolnostech,

ků.hřbitovu
I v tomto volebním
období
se nám
z části
negativním mezníkem
je válečný
zda se budou
naše cíle
plnit. Obec
chceme
Ke
ve Starých
Křečanech
by
bych Dalším
sdělil následující.
Obec již několik
let usiluje
o zvelebení
vlastního
hřbitova.
konflikt
na
Ukrajině.
Přiznám
se
Vám,
že
jsem
i
nadále
zkrášlovat
s
tím,
aby
se
zde
naši
podařilo
realizovat
naše
společné
představy.
t
Touto formou se chci ostře ohradit proti nařčení, že obec likviduje hroby,
p
které historicky na náš hřbitov patří. Každá
Ekonomické, společenské a politické důvody nikdy nečekal a nepředpokládal, že se něčeho občané cítili dobře.
e
osoba,
která že
navštívila
hřbitov
Starých
Křečanech,
nechť by
posoudí,
zda obec
likvidovala
hroby.
Proces
S
nám naznačily,
jsme nesplnili
vše, cove
jsme
takového
dočkám. Konflikt
se dle mého
Využiji
této příležitosti
a dovolte
mi, úklidu
abych
hřbitova
jsme
započali
před
ně
lety.
Nejprve
jsme pokáceli
přerostlé
kterékolektivu
ohrožovaly
jak
měl vždy
řešit diplomatickou
cestou
vyslovil stromy,
poděkování
spoluprasi plánovali.
Je nutné
však již
přiznat,
že několika
se názoru
a
v
žádném
případě
mi
nepřísluší
hodnotit
covníků
a
úředníků,
kteří
se
na
chodu
obce
nám
některé
věci
nepodařily.
Příčiny
vnímáv
bezpečnost , tak i samotná
á
hrobová místa. Jednalo se o túje, lípy, akáty a další stromy. Kořenové valy těchto stromů
me a snažíme se z toho vyvodit i důsledky, příčiny jeho vzniku, ale s jistotou tvrdím, tak nemalou měrou podílejí. Chtěl bych poděkohro
byly
prorostlé
až
do
samotných
hrobek, takže došlo k jejich výřezu, aby nedocházelo k devastaci právě starých
kterých se jistě chceme do budoucna vyvaro- jak říkal jeden náš klasik: (promiňte mi ten vat i těm, kteří spolupracovali s obcí i v minuí
historických
hrobek.
Jelikož
chybí
velkávýraz
část
obvodového
zdiva,to,provedla
provizorní
oplocení, aby
vat. Stále se učíme
a hledáme
způsoby
řešení,
) „VÁLKA
JE VŮL“. Nechápu
že vv
dneš- obec
losti.alespoň
Všem děkuji
za spolupráci.
ní
době
umírají
lidé
na
válečném
poli.
Jsem
přesvědčen,
že
poctivou
prací,
přičinjak
naši
činnost
zkvalitnit
a
zlepšit.
Chápu,
že
nedocházelo k okusu květink
zvěří, která na hřbitově okusovala zeleň a květiny na hrobech.
t
Došlo k opravě
původní
činnost obce nebude vždy a každým kladně Činnost zastupitelstva byla kvalitní. Zastupi- livostí jsme všichni schopni přispět k tomu,
zdi, kde „nenechavé
i
ruce“ odcizily i cihly.
c

hodnocena, ale pokud mohu rekapitulovat telstvo pracovalo zhruba přes půl volebního abychom se v naší obci dobře cítili a byli jsme
období ve sníženém počtu o jeden mandát. na náš domov hrdí.
investice, tak se nemáme za co stydět.
a
Jelikož
obec provádí sekání, řešila se i otázka, že zde bylo několik hrobových míst, kde zůstaly pouze
s
betonové
V průběhu našeho volebního období jsme Úkoly byly zastupiteli plněny svědomitě
František Moravec
eza
obvodové
ve kterých
se nezachovaly
žádné
zbytkyZde
náhrobních
kamenů, ani žádné jiné indície o hrobu.
Obec
se potýkaliprofily,
i s řadou
nepředvídatelných
a v plném
nasazení.
patří všem zastupistarosta
obce

ně
vyvěsila výzvy v češtině i v němčině na tabuli u hřbitova, kde byli občané vyzváni, aby navštívili obec a řešili
n
hrobová
N
místa, případně hroby známých. Na základě této výzvy obec provádí dokumentaci jednotlivých
a
míst. Výzva byla
he
vyvěšena bezmála dva roky. Během této výzvy nikdo neřešil hroby, o které se
m
nikdo řadu desetiletí nestaral.
Chtěli bychom znovu upozornit na blížící se
é
Náhrobní kameny byly povalené v trávě. Obec oslovila firmu, která provedla odstranění
v
pouze betonových
cyklistický závod Tour de Zeleňák, který
l
o
obvodových profilů, ze kterých bylo patrné, že zde nelze identifikovat konkrétní hrobové
místo
a
nezůstala
šance
proběhne již první sobotu vp
září.zde
Počítejte
provozu na
místních komunikacích
ků.
na ztotožnění pochovaných ostatků. Následně bylo firmě uloženo, pokud budes omezením
zjištěn výskyt
padlých
náhrobních
a silnici III. třídy po celém katastru obce.
,
kamenů a desek a nebude patrné, na který hrob patří, budou se dočasně
n
deponovat
v jihovýchodní části hřbitova.
Děkujeme za pochopení!
ro
Zde bych se chtěl hrubě ohradit proti zveřejněné reportáži a tvrzení občanky obce, že obec tyto kameny
t
likvidovala.
o
Ze hřbitova se deponovaly pouze obvodové betonové obrubníky ab
o tom rozhodl dodavatel prací. Ostatní nalezené
bito
předměty byly deponovány na hřbitově.

UPOZORNĚNÍ

K zamyšlení

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
„Příčinou krize je morální bída. Přelom k práci a veřejnému majetku. Nepodporoso
tvrzení paní respondentky rozhlasové reportáže, že hroby byly likvidoványv
z toho důvodu, že nájemník hrobového
hospodářské krize? Nevěřím v žádné vat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat
hr
místa
neplatí.
opuštěných
hrobů hodnoty
zůstala.za Obec
několikpracující,
deponovaných
kamenů zajistilao
ze země, kde byly
přelomy
samy odŘada
sebe. To,
čemu jsme zvykli
nic, nevydírat
dělat to,
říkat hospodářská
krize,desetiletí.
je jiné
jméno
pro co nás
bídy, pracovat
e
povaleny
již několik
v
Nevylučuji
tu pozvedlo
možnost,z poválečné
že u některých
došlo při manipulaci
y
k poškození při jejich
mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospo- a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žáruk
uložení.
Jelikož je projekt rekonstrukce hřbitova naplánován na několik etap a plánujeme čerpání dotací, byly tyto
dářský úpadek je následek. V naší zemi je doucnější a čestnější než lenošení a mrhání.
ho
kameny
dočasně
shora uvedeném
s tím,
že budou
zbytky těchto pomníků uloženy dle případné
mnoho lidí,
kteří sedeponovány
domnívají, ženahospoMáte pravdu,místě
je třeba
překonat
krizi důvěry,
dářský úpadek
lze sanovatdokumentace.
penězi. Hrozím Zde
technickými
zásahy, finančními
a úvěrovými
ac
zpracované
projektové
však připouštím,
že současné
uložení kamenů a náhrobků
e
není optimální,
se
důsledku
tohoto
omylu.
V
postavení,
ji
však
překonat
nelze,
důvěra
je
věc
osobní
e
ale jak jsem již uvedl, postupně se hřbitov upravuje a jistě pro
h
tyto kameny najdeme optimální místo . Pokračování
v němž se nacházíme, nepotřebujeme a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem
na
straněgeniálních
2
žádných
obratů a kombinací. a osobním příkladem.“
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem,

Tomáš Baťa st., 1932
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Úřední hodiny
Pondělí 7:00 - 11:00
Středa 7:00 - 11:00

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

KOMUNIKAČNÍ
SLUŽBA MUNIPOLIS
Vážení občané,
aktivujte si prosím komunikační službu MUNIPOLIS (více jak polovina obce ji má). Je to naprosto zdarma a v kritických situacích, jako je
například požár NPČŠ, dostanete nejzásadnější informace přímo do Vašeho telefonu pomocí SMS. Kvůli GDPR se však musí vyplnit níže
uvedený formulář. Ten najdete na podatelně
obecního úřadu.

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/

Vážený pane starosto,
milí přátelé,
dovolte, abychom Vám poděkovali za materiální dar ve formě sbírky použitého textilu,
který je pro nás účinnou pomocí a významnou podporou. Pomáháte tím zabezpečit
pomoc potřebným lidem a zároveň i práci
pro naše zaměstnance, což jsou často lidé
z okraje společnosti. Třídění textilu je pro ně
pracovním nástrojem a patrně jedinou možností pracovního uplatnění. Jste to právě vy
a Vaši občané, komu patří velký dík za
investování času do přípravy a shromáždění sbírky. Chceme, abyste věděli, že bez Vaší
pomoci, bychom nebyli schopni naplňovat
naše poslání.
Veškerý darovaný textil je smysluplně využit
a zpracován, a to v souladu s činností a poslá-

V tomto měsíci bylo dokončeno oplocení
sběrného místa u autobusové zastávky „Jednota“. Do budoucna bychom chtěli, aby takto vypadalo každé místo. Zároveň prosíme

o dodržování pořádku a nezakládání černých
skládek v jejich okolí.
Jindřiška Rejzková
místostarostka

Výzva pro občany a rekreanty
Odkládání komunálního odpadu

Touto cestou chceme vyz vat občany
i rekreanty, kteří zatím neodevzdali svou ohlašovací povinnost o poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci, aby
tak učinili. Tato povinnost vychází z Obecně
závazné vyhlášky Obce Staré Křečany
č. 2/2021 a ze Zákona č. 541/2020 Sb.

Prosíme o nahlášení velikosti nádoby SKO
a četnosti svozu pro následující zimní
WWW.KRECANY.CZ

Ing. Pavel Hendrichovský, MBA
předseda sociálního družstva
a zaměstnanci Diakonie Broumov
diakoniebroumov.org

Oplocení sběrného místa

Nahlašte si velikost nádoby na SKO
2

ním našeho sociálního
družstva. Budeme velmi rádi, když nám i nadále zachováte přízeň
a podpoříte tím další
roky naší činnosti.
Ještě jednou tímto
srdečně děkujeme
Vám a Vašim občanům
za materiální pomoc
a čas, který jste věnovali na dobrou věc.
S úctou a respektem.

období. V úředních hodinách u místostarostky nebo telefonicky na 773 501 631, případně
na email: msrejzkova@seznam.cz. Nejpozději
však do 10. září 2022. Děkuji.

Fota: Pesels.com

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

KULTURNÍ KALENDÁŘ KČT

9. září - BRIGÁDA NA ZÁKLADNĚ
PŘED STEZKOU ODVAHY
Místo konání: základna, osada Kopec
Zodpovídá: výbor KČT, odbor Rumburk
10. září - STEZKA ODVAHY – 43. ročník
Turistická akce pro děti s rodiči a prarodiči
Start z Brtníků v 7.30 -11.00 hod.
Trasy 8 km a 4 km pro kočárky

24. září - ROZHLEDNY
JABLONECKA IV. BRAMBERK
Smržovka, Finkova vyhlídka, rozhl.
Bramberk (787 m), Luženy n. N.
Odjezd busem v 7.49 hod. do
Varnsdorfu, dále vlakem
Trasa: 9 km/290 m, středně náročná
Zodpovídá: Přemysl Homolka

Fota: www.hasicirumburk.cz

4. září - PO TRASE STEZKY ODVAHY
Projití a kontrola tras.
Zodpovídá: výbor KČT, odbor Rumburk

17. září - KRÁLOVSKÉ MĚSTO LITOMĚŘICE
Mírové náměstí, Park Václava Havla,
Dominikánské náměstí,
Kostelní náměstí, nádvoří hradu
+ tradiční litoměřické vinobraní
s doprovodným programem.
Odjezd: vlakem v 8.38 hod., žst. Rumburk
Zodpovídá: Jan Bukva

Dne 28. srpna ve večerních hodinách vyjíždí
zachranné složky k těžké dopravní nehodě ve
Starých Křečanech. Po příjezdi na místo nehody bylo zjištěno, že mimo vozidlo se nacházejí
tři osoby z toho jedna byla ještě ve vozidle.
Za pomoci vyprošťovacího náčiní byl uvolněn
zámek zadních dveří a společně s kolegy HZS
Šluknov a ZZS byla osoba vyproštěna. Na místo se také dostavil vrtulník, který vyproštěnou
osobu transportoval do nemocnice. Na místě
nehody ještě setrvala jednotka ze Šluknova
a dopravní policie.

Zdroj: KČT Rumburk

JSDH BRTNÍKY
ČERVENEC - SRPEN

V minulém čísle jsme Vás informovali o zásahu
hasičských jednotek v NP České Švýcarsko, kde
také mimo jiné zasahovala JSDH Brtníky, které
tímto velmi děkujeme. Zde je několik fotografií, které najdete mimo jiné také na facebookových stránkách SDH Brtníky - www.facebook.
com/Hasiči-Brtníky-101280908677839.

Fota: FB/Hasiči Brtníky

3. září - BRIGÁDA NA ZÁKLADNĚ
PŘED STEZKOU ODVAHY
Místo konání: základna, osada Kopec
Zodpovídá: výbor KČT, odbor Rumburk

Zodpovídá: výbor KČT,
odbor Rumburk

Fota: FB/Hasiči Brtníky

1. září - ČLENSKÁ SCHŮZE
Kde: KLÁŠTERNÍ restaurace
v Rumburku, od 16.30 hod.

VŮZ SKONČIL PO
NÁRAZU NA STŘEŠE

Dne 4. srpna vyjíždí JSDH Brtníky na požár do
Brtníků na nedohašené ohniště. Ve stejný den
také jednotka vyjela na ohlášený požár lesního porostu na Vlčí horu-Slepičárna. V součinnosti z HZS Šluknov je ohnisko uhašeno.
Dne 5. srpna vyjela JSDH Brtníky zpět do
Hřenska jako výpomoc.
Dne 11. srpna naše jednotka vyjela na zlomený strom přes cestu v obci Kopec u Antoníčka.
Dne 22. srpna vyjela naše jednotka na odstranění sršního hnízda v obydlí ve Starých Křečanech.
STAROKŘEČANSKÝ ZPRAVODAJ • SRPEN 2022
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NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY
TJ JISKRA STARÉ KŘEČANY
4. září 17:00 - FK Dolní Podluží, z. s.
Soutěž: Fotbal - Okresní soutěž dospělých
Zápas: FK Dolní Podluží, z. s. a TJ Jiskra Staré
Křečany, z.s.
Hřiště: Dolní Podluží

Šumaři se probojovali
až k vítězství

11. září 15:00 - TJ Jiskra Staré Křečany, z.s.
Soutěž: Fotbal - Okresní soutěž dospělých
Zápas: TJ Jiskra Staré Křečany, z.s.
a TJ. Dolní Habartice - spolek
Hřiště: Staré Křečany
18. září 16:30 - Tělovýchovná jednota
SK Markvartice
Soutěž: Fotbal - Okresní soutěž dospělých
Zápas: TJ SK Markvartice z.s. a TJ Jiskra
Staré Křečany, z.s.
Hřiště: Markvartice
25. září 15:00 - TJ Jiskra Staré Křečany, z.s.
Soutěž: Fotbal - Okresní soutěž dospělých
Zápas: TJ Jiskra Staré Křečany, z.s.
a FK Chřibská
Hřiště: Staré Křečany

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

SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM OSLAVILI

Chtěl bych poděkovat za sponzorství, pomoc,
obrovskou ochotu a chuť VŠEM, kteří se podíleli
na 21. ročníku našeho Starokřečanského nohejbalového turnaje.
Hlavním sponzorem byla opět naše Obec Staré
Křečany, dále Ota Vondráček, Kominictví Brůna
Rumburk, Franta Černý, Robik Dlouhý a Franta
Littera. Počasí se nám opět vydařilo a akce proběhla za účasti šesti týmů ve stylu každý s každým. Výhercem se stal tým ŠUMAŘI ve složení
Petr Maxin, Petr Husák a Lukáš Erban. Blahopřeji.
Na druhém místě byli DŮCHODCI (Martin Hlinka, Ondra Stach a Míra Hroděj) a třetí byli KRALUPÁCI (Jarda Slavík, Olda Hlaváček a Aleš Jíša).

Všechny družstva: VOMÁČKY, ŠUMAŘI,
D Ů C H O D C I , K R A LU PÁC I , O D PA D L Í C I
a NEMÍČOVÉ.
Ještě jednou za vše děkuji a budu se těšit na
další ročník. Věřím, že si budou chtít hráči opět
tento turnaj zopakovat. Tento ročník se opravdu
vydařil i když publikum bylo letos opravdu velmi
malé.
Na závěr bych chtěl ještě jednou pochválit letošní přípravu ze strany obce a pana Luďka Peška,
byla opravdu perfektní.
DĚKUJI.
S pozdravem a díky Martin Vondráček

Lukáš Černý

Svatební a portrétní fotograf

Pan Zdeněk Melo

ze Starých Křečan oslavil 80 let.

Paní Blanka Litterová

z Nových Křečan oslavila 70 let.

Paní Helena Peterková

ze Starých Křečan oslavila 75 let.

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

www.lukascerny.eu
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