MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská č.p. 77 PSČ 407 82 IČ 00261289 tel. 412397221

Zápis z 8. zasedání Pracovní skupiny COVID – 19
k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR
dne 06.05.2020 od 15:30 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Dolní Poustevna
Přítomni: viz podpisová listina
Starosta města Robert Holec přivítal všechny přítomné na 8. zasedání PS COVID – 19
města Dolní Poustevna k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR.
Body jednání:
Přechod – hranice:
Starosta podal informaci, že podpisové akce pro otevření nejen „naší“ hranice se
zúčastnilo cca 1.300 lidí.
 od pondělí 11.5.2020 budou znovu otevřeny některé další hraniční přechody, jeden
z nich je i u nás v Dolní Poustevně
 neznamená to ale, že jsou hranice otevřeny pro všechny bez výjimek
 hraniční přechody jsou rozděleny do kategorií barevně – zeleně označované
přechody jsou ty, které byly dosud v čase od 5:00 do 23:00 pouze pro pendlery
a nákladní silniční dopravu; u této kategorie přechodů bude od 11.5.2020 možnost
překračovat hranice 24hodin všem cestujícím za dodržení určitých podmínek (14dní
karanténa, testy…..)
 druhou kategorií označovanou modře jsou další tři místa pro překračování hranice s
Německem: Dolní Poustevna, Hřensko a Kraslice; u této kategorie platí čas pouze
od 5:00 do 23:00 a pouze pro pendlery, diplomaty a nezbytné návštěvy rodinných
příslušníků; samozřejmě v časově omezeném režimu pobytu
Důležitou informací je i příslib, že vlakové spoje přes Německo směr Děčín budou
obnoveny co nejdříve (začátek června – maturity).
Otevření Školy:
Paní ředitelka informovala, že školu by ráda otevřela od 11.5.2020 hlavně pro
ročník 9.třídy a přípravu na maturitní zkoušky ve dnech pondělí a středa.
Od 22.5.2020 potom i 1.stupeň. Docházka je prozatím nepovinná a tak upozornila,
že jsou určité podmínky, které se pro příchod do školy musí dodržet a proto je
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vhodné sledovat webové stránky školy. Nezbytnou listinou je i takzvané „Čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Toto čestné
prohlášení bude u vchodu do školského zařízení, ale dá se stáhnout i na webu
školy.
Otevření Školky:
V omezeném provozu bude otevřena i školka a to od 18.5.2020, převážně pro
pracující a samoživitelky; od 25.5.2020 potom již normální provoz. Z důvodu
náročnosti zajištění všech potřebných podmínek bude platit v obou případech
časově omezená možnost příchodů a to do 6:45 do 8:00. (s možností individuální
domluvy) Dohled nad koordinací a neshlukováním rodičů by mohlo vypomoci město
prostřednictvím APK. Vedoucí školky žádá, aby děti do školského zařízení co
nejméně (popřípadě vůbec) nevodili a nevyzvedávali prarodiče či osoby v ohrožené
skupině. Vyzvedávání bude probíhat standardně od 14:00 do 16:00.
Podmínky docházky jsou stejné jako u školních dětí (čestné prohlášení),
nesplněním této podmínky nebude dítě přijato.
Dalším upozorněním od ředitelky školy je, že ranní družina nebude (není povolena).
Kuchyň a školní jídelna bude opět v provozu od 12.5.2020, ale pouze pro žáky,
kteří se účastní vyučování.
Škola G.Pelechové:
Ředitel školy informoval, že by rád otevřel, ale podle nařízení vlády tento druh škol
bude pro letošní školní rok již uzavřen. Děti se do školy G.Pelechova budou moci
vrátit nejdříve až v dalším školním roce, tedy od září.
Hasičské hlídky na zelené/přírodní hranici a jako výpomoc policie ČR:
Tato výpomoc a ostraha tzv. zelených/přírodních hranic bude ukončena
k 10.5.2020. Zástupce SDH Dolní Poustevna informoval, že i po tomto datu budou
připraveni kdykoli pro případnou výpomoc.

Starosta ještě informoval o tom, že je již otevřena knihovna, infocentrum a fitness.
Fitness či sportovní hala prozatím v omezeném stavu ohledně používání šaten a
sprch.
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Členové PS COVID - 19 berou na vědomí všechny podané informace a souhlasí
s jednotlivými body a přijímají všechny předložené návrhy. Dále souhlasí se
zveřejněním.

Starosta Robert Holec

Poděkoval všem přítomným za účast a ukončil v 16:55 hod. zasedání.

Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová, dne 06.05.2020

……………………………
Robert Holec
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Prezenční listina:

STAROSTA MĚSTA, ROBERT HOLEC ……………………………………………………
MÍSTOSTAROSTA MĚSTA, KAREL ŽIFČÁK …………………………………………….
VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU, ZDENĚK HAUSER …………………………
VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU, ZDĚNKA ŠULCOVÁ …………………………
VEŘEJNÁ ZELEŇ, JIŘÍ BRŮNA …………………………………………………………….
ŘEDITELKA ŠKOLY, OLGA DIESSNEROVÁ …………………………………………….
ŘEDITEL ŠKOLY, MIREK MAREK ……………………………………………………….
VEDOUCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, JIŘINA JIRMANOVÁ ………………………………….
VELITEL JSDH, JAN DIESSNER ……………………………………………………………
ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE, JITKA NEDVĚDOVÁ ……………………………….
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