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STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL

Statistika evidence obyvatel k 1. 1. 2021:
K 1. 1. 2021 má Dolní Poustevna 1592 občanů s trvalým pobytem.
V roce 2020 se odstěhovalo 39 občanů, přistěhovalo se 36 občanů, narodilo se 18 občanů a 23 občanů zemřelo. Počet občanů ČR: 1592, 789 mužů,
803 žen, z toho 310 dětí. Věkový průměr 40 let. Počet cizinců s trvalým či
přechodným pobytem 185.

VAKCINACE COVID-19
Jak jistě všichni dobře víte, v současném boji s pandemií covid-19 mnoho z nás čeká na možnost očkování, kterou osobně vidím jako jedinou příležitost, jak se vyhnout neustále přísnějším vládním opatřením. V dnešních dnech je vakcíny stále málo, náš kraj je na tom nejhůře, co se týká její
dodávky. Přes to všechno mi bylo sděleno, že je kraj připraven. Netrpělivě čekáme na dodávání vakcín ve větší míře, jelikož zájemců je opravdu
hodně. Kraj připravil hlavní očkovací centrum pro výběžek v nemocnici
Rumburk, což je vzhledem ke geografické poloze logické. Připraveny jsou
také tři vozy (pro náš kraj), které budou vakcínu rozvážet, především do
domovů seniorů a jim podobných zařízení. Nyní se očkování týká obyvatel 80 +. Zjišťujeme možnosti, jak co nejlépe informovat naše občany
a umožnit jim k očkování co nejsnadnější cestu. Máme připraven seznam
všech, kterých se to týká a v příštích dnech (nejpozději dvou týdnech) vás
budeme blíže informovat.
Robert Holec,
starosta města

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Dovolte krátké shrnutí prvního zasedání zastupitelstva města Dolní
Poustevna. Na tomto zasedání byla největší část programu věnována, jako
téměř pokaždé, komisi výstavby. Komise řešila žádosti občanů a přípravy
na další investiční akce města. Schválilo se například pořízení aktualizace pasportu místních komunikací, který bude sloužit pro lepší orientaci a jednodušší možnost žádostí o dotace, jelikož některé, třeba i dlouho
užívané komunikace, nejsou v pasportu města jako komunikace vůbec
vedeny. Dále jsme ve spolupráci s komisí schválili opravu dvou bytových
jednotek v č. p. 434 (Hvězda). Projednávali a schvalovali jsme věci týkající se hospodářské činnosti města (les, těžební činnost, plán výsadby, kůrovcovou kalamitu a mnohé další). Zde je největším pozitivem stoupající
cena za vytěžený materiál, cena dřeva jde opět nahoru. Po dvou letech
„bídných“ cen se snad vše začne pomalu vracet k normálu a péče o náš
les opět nebude prodělečná. Došla řeč také na probíhající rekonstrukci
sportovní haly, kde jsme řešili a schvalovali dodatek smlouvy na základě
rozšíření našich požadavků. Před sportovní halou by měla nově vzniknout podélná parkovací stání, měnili jsme vzhled a rozšiřovali úpravy
v prostoru sportovního baru. Další zasedání je naplánované na čtvrtek 25.
února od 15:30 hodin. Místo bude upřesněno. Rádi bychom se opět vrátili
do prostor městského úřadu, ale uvidíme, jestli nám to pandemie dovolí.
Robert Holec,
starosta města

TŘI KRÁLOVÉ
První týden v novém roce se u nás v mateřské škole nesl v duchu tradice
Tří králů. Děti si nejen vyráběly koruny, kreslily, ale také poslouchaly příběhy, cvičily, počítaly, třídily, hrály pohybové i didaktické hry. Ve středu
nechyběl ani malý průvod tří králů K+M+B. A protože jsme letos nemohli
uskutečnit Tříkrálový pochod městem, přejeme vám touto cestou „štěstí,
zdraví, dlouhá léta.“

DĚTSKÝ LÉKAŘ: UPOZORNĚNÍ!
Ordinace dětského lékaře je od čtvrtka 14. 1. 2021 opět v provozu,
ale pouze po předchozí telefonické domluvě!
Volejte tel. č. 725 072 223, 723 345 085 (J. Nedvědová).
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář
– M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 571
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 572
petr3kral@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra – Jitka Nedvědová
Dětský lékař již běžně ordinuje
dle ordinační doby.
Dolní Poustevna
PO – 11:00 – 15:00 sestra
ÚT – 07:00 – 12.30 sestra
08.00 – 10.00 lékař
ČT – 07:00 – 13:00 sestra
10:00 – 12:00 lékař
PÁ – 07:00 – 13.30 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223, 412 397 197
Vilémov
PO – 07:00 – 10:30 sestra
08:30 – 09:30 lékař
ÚT – 13:00 – 15:00 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
158 – Policie České republiky
155 – Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Jednotné evropské číslo
tísňového volání

BEZPLATNÁ LINKA ČEZ
800 850 860

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za pomoc splnit poslední přání
„Báby „Zdenka Janouška a to, rozloučit se s lidmi a s celým svým rodným městem Dolní Poustevna v krásném místním kostelíku. Velké díky
patří jmenovitě Robertu Holcovi a vedení města Dolní Poustevna za
ochotu pomoci i v dnešní nelehké době. Dále pak chlapcům z místních
technických služeb, kteří byli velmi nápomocní při vyklizení bytu, Fajn
klubu, Softbalovému oddílu, rodině Pajerových, škole, jeho přátelům,
a hlavně všem lidem co se s ním přišli rozloučit. Věřte, že Vás všechny
měl moc rád. Děkuji za rodinu Janouškových i za «Bábu «.
neteř Petra
Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat naší dlouholeté zdravotní sestřičce Marcelce Krylové za ten obrovský kus práce, který pro
nás, všechny občany našeho města, odvedla. Marcelko, ať se vám daří
v osobním životě. Děkujeme!!!
Robert Holec,
starosta města

INZERCE

Pronajmu byt 1+ 2 v osobním vlastnictví U Letadla, Dolní Poustevna.
K doptání na tel. 775 867 117.

únor 2021
ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 09:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 09:00 – 14:00
Pátek ZAVŘENO
Ordinujeme dle ordinačních
hodin po předchozí telefonické
domluvě.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Matej Tvorík
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 07:00 – 12:00
Úterý 12:00 – 17:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 12:00 – 17:00
Pátek 07:00 – 10:00
Odběry krve (pondělí, středa,
pátek) 06:30 – 07:00
Ordinujeme již v normálním režimu dle daných ordinačních hodin.

MÍSTNÍ HASIČI
JSDH Dolní Poustevna
412 397 222
velitel JSDH Dolní Poustevna
725 066 526

ZUBNÍ POHOTOVOST
13.–14. 2. 2021
MDDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7 DěčínVI
737 501 440
20.–21. 2. 2021
MUDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26 DěčínV
412 507 588
27.–28. 2. 2021
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín 1
732 329 007
6.–7. 2. 2021
MUDr. Škařupová Hana
Teplická 1850/60A Děčín
412 531 330
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.

únor 2021
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NOVÝ WEB MĚSTA

SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ÚKLID SNĚHU

Jistě jste zaznamenali, že máme nový web města Dolní Poustevna. Již
druhý týden je web spuštěný. Stále na něm probíhají drobné korekce,
abychom došli k úplné spokojenosti všech. V případě vašich připomínek se na nás neváhejte obrátit. Změna vzhledu není to hlavní, kvůli
čemu jsme web měnili. Důvodem byla novela zákona, kdy na městských
webových stránkách musí být některé věci upravené. Dalšími důvody
bylo rozšíření nabídky například o rezervační systém do sportovní haly,
dále nově vzniklý odkaz pro zastupitele, kteří budou moci materiály pro
jednání zastupitelstva jednoduše studovat pod svými přihlašovacími
údaji a v neposlední řadě byl důvod ve zjednodušení a v lepším přehledu
v obsahu. Pevně věřím, že se vám stránky budou líbit a budete se v nich
lépe orientovat.

Po několika „chudých“ letech na přívaly sněhu se i do Dolní Poustevny vrátila taková ta klasická zima. Zasněžené kopce, možnost bobování,
sáňkování a třeba i čas pro milovníky lyžování vyrazit na běžky okolo
našeho města. S radostí, kterou mají především děti, však sníh přináší
i nepříjemnosti. Tou největší je úklid sněhu na cestách, uličkách, chodnících a před vjezdy do našich domovů. Letos, oproti letům minulým,
se tedy vyrojila spousta problémů a připomínek ke službám, které má
město nasmlouvané s firmou KM Nezmar a ke službám, které zaštiťuje
technický úsek města. Rád bych vás všechny požádal o trochu pochopení a trpělivosti. Z mého pohledu se všichni zainteresovaní maximálně
snaží „vyčistit“ naše město a usnadnit nám tak pohyb venku. Na jejich
obranu bych rád řekl, že se nikde nemluví o špatně zaparkovaných automobilech, o hustém celodenním sněžení a dalších věcech, které jim
už tak náročnou práci komplikují. Mnozí z vás víte, že se snažíme vyjít
vstříc všem, ale ne vždy to jde hned.
Touto cestou bych rád všem výše zmíněným poděkoval za snahu
a práci. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat každému z vás, který se
letos nebál vzít hrablo do ruky a při odklízení sněhové nadílky pomoci.

Robert Holec,
starosta města

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Na webu města je zveřejněno výběrové řízení na pracovní pozici „Asistenta prevence kriminality“.

POPLATKY
Upozorňujeme majitele psů a nájemce obecních pozemků na blížící se
splatnost poplatků.

NOVÝ ZAMĚSTNANEC MĚSTSKÉHO
ÚŘADU
Od ledna letošního roku rozšířil tým zaměstnanců úřadu nový člen.
Za stálé pomoci paní Malé a nově také Martina Kučery z MAS Český
Sever se pomalu, ale jistě, zaučuje Lukáš Hrivňák na pozici projektového manažera města. V prvním měsíci se Lukáš seznámil s chodem
úřadu a se všemi kolegy a kolegyněmi, kteří jsou samozřejmě připraveni podat mu pomocnou ruku.
Lukášovi bych chtěl popřát, ať ho práce u nás naplňuje, ať se mu
v brzké době podaří převzít a načerpat tu velkou řadu projektů, které
jsou již v běhu. A v neposlední řadě mu přeji úspěch ve shánění dalších
milionů na zvelebení našeho města.
Za Lukáše bych rád poděkoval všem zaměstnancům, kteří ho do kolektivu přijali a jsou mu nápomocni při „zabydlování“ v úřadu.
Robert Holec,
starosta města

INFO PRO CESTUJÍCÍ

Cestující vlakem přes Německo musí mít respirátor. Rouška nestačí.
Od čtvrtka 28. ledna platí v sousedním Německu přísnější pravidla
pro cestování veřejnou dopravou. Nově cestujícím nestačí roušky nebo
nákrčníky. Cestující nově musí mít při cestě přes Německo zakrytá
ústa a nos nejméně respirátorem FFP2. To se dotýká také železničních
linek na severu Čech. Počítat s tím, že musí mít respirátor, musí cestující ve vlacích mezi Děčínem a Dolní Poustevnou jezdících přes Bad
Schandau a Sebnitz nebo ve vlacích Trilex z Varnsdorfu do Liberce.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Změna v časech antigenního testování. Podařilo se nám sehnat dobrovolníka, který nám testy bude provádět, což znamená, že testy budou
probíhat po celou dobu klasických ordinačních hodin. Postup zůstává
stále stejný, venku zvoneček, vydržet na příchod slečny, která provede
výtěr a 15 minut čekat na výsledek. Pokud jste naši registrovaní pacienti, říct to a předat kartičku pojištěnce, pokud nejste naši pacienti,
přidat ke kartičce i lísteček s adresou a tel. číslem. Nastává také změna
v hrazení testování, nyní je to zdarma á 3 dny, což znamená, že čtvrtý
den od testu máte další test zdarma. Pokud by došlo opět k nějakým
změnám během měsíce, budeme včas informovat na facebookových
nebo městských stránkách.
MUDr. Matej Tvorík

Robert Holec,
starosta města

ZIMNÍ OLYMPIÁDA BYLA
Konečně jsme se dočkali sněhové nadílky. Tradiční Zimní olympiáda se školní družinou se tak mohla 15. 1. 2021 uskutečnit. Závodníci
z 1. a 2. třídy poměřili svoje síly v „rychlobruslení“ na tácku, v hodu
sněhovou koulí na cíl, v závodě „psích spřežení“ na igelitových pytlích
a ve sjezdu bobů. Ti nejlepší získali nejen diplom, ale i zaručeně „pravou
olympijskou“ medaili. Všichni účastníci pak sladkou odměnu a poznání, že rouška se vlastně při bobování docela hodí.
Vychovatelky ŠD

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Potravinová a materiální pomoc – významný pomocník v nelehké době
Loňský rok byl pro nás všechny nový, jiný, možná obtížnější… Kostka
Krásná Lípa je několik let zapojena do projektu POMPO II. - Potravinová a materiální pomoc, kdy je pomoc poskytována zejména nejchudším
rodinám, matkám samoživitelkám, opuštěným seniorům, zkrátka lidem
s nízkým příjmem. Tak tomu bylo i v loňském roce, kdy se výrazně zvýšil
zájem o potravinovou a materiální pomoc. Vydáváme trvanlivé základní
potraviny, základní hygienu, potřeby pro novorozence až do věku dvou
let a v loňském roce byly zařazeny dále inkontinentní pomůcky. Tyto
komodity byly v mnoha případech nápomocné k zajištění základních
životních potřeb v krizových situacích klientů sociálních služeb, ale také
pro ostatní potřebné žadatele ve výběžku. Celkem bylo v rámci tohoto
projektu v roce 2020 podpořeno 388 osob, jen pro srovnání v roce 2018
bylo podpořeno 296 osob. V regionu jsou i další poskytovatelé této pomoci. Doprovodným programem této pomoci je poradenství např. sociální, finanční. Spolupráce klientů se sociálními službami je zaměřena na
řešení nepříznivé sociální situace ve, které se klient nachází.
Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státním rozpočtem České republiky.
Spolupráce s Potravinovou bankou v Ústeckém kraji z.s.
Kostka Krásná Lípa spolupracuje s Potravinovou bankou Ústeckého
kraje, která je odběratelem potravin s končící expirací od obchodních.
Posláním Potravinové banky je boj proti hladu a plýtvání s potravinami.
V loňském roce 2020 bylo podpořeno celkem 369 osob z toho 243 dětí.
Celkem se rozdalo, rozneslo a rozvezlo 5 215 kg potravin. Kromě podpory konkrétních rodin, jsou potraviny vítaným pomocníkem i v rámci
volnočasových aktivit s dětmi, kdy se děti učí potraviny zpracovávat,
vařit a péct. Potraviny pomohly i na dětských táborech a adaptačních
pobytech. Tyto aktivity předchází rizikovému chování a rozvíjí funkční
gramotnost. Velmi si této spolupráce ceníme.
Děkujeme Potravinové bance za spolupráci.
Bc. Ilona Weinerová,
Kostka Krásná Lípa, p.o.
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Nový domov – Lizzie Page
Na samém začátku druhé světové války byly poslány stovky
dětí z Londýna na venkov, aby
byly uchráněny hrůz náletů.
Bezpečí bylo ale vykoupené
odtržením od blízkých a všeho
známého. Takový osud potkal
i sedmiletou Pearl. Setkává se
s Vivienne, životem zklamanou
ženou, která se o žádné děcko
neprosila. Kdysi měla manžela a sestru, ale to hodlá nechat
minulosti. Jenže kdo, když ne
malá Pearl, by ji měl donutit
postavit se vlastním chybám
a následkům nejen svých činů?
Nikdo totiž není ostrovem sám
pro sebe…

Róza, Háňa a tajný život lesa –
Tereza Kopecká
Sestry Háňa a Róza přijíždí koncem letních prázdnin
k prababičce a pradědečkovi
do horské osady zvané Jizerka,
aby tam společně s rodiči oslavily šesté narozeniny mladší

Z HISTORIE

Selské povstání na panství Lipová
Po smrti Volfa z Mansfeldu v roce 1638 držel Lipovou jeho syn Karel
Adam až do roku 1662, kdy též zemřel. Lipovou zdědily děti Kristiny Alžběty z Mansfeldu, provdané Trautsonové z Falkenštejna, Marie
Markéta a František Eusebius.
Po smrti hraběnky Kristiny Alžběty Trautsonové bylo panství Lipová předáno v roce 1666 po správní rozepři mezi dětmi do majetku
Marii Markétě, která se provdala v roce 1663 za hraběte Jana Jiřího
Jáchyma Slavaty z Chlumu a Košumberka. Bratr František Eusebius byl
vyplacen v pěnězích (65 000 zlatých).
Císař udělil Slavatům titul: „Comes palatinus caesarei“, jímž získali
právo udělovat predikáty a erby i svým služebníkům. Tohoto práva využil Jan Jiří Jáchym a povýšil do šlechtického stavu svého dosavadního
správce Eliáše Karla Schwartze a udělil mu predikát „ze Schwarzenfeldu“. Jeho erb je umístěn na kapličce nad pramenem ve Vilémově.
Za jeho správcovství pak došlo k velkému selskému povstání na celém panství v roce 1680. Povstání bylo reakcí na neúměrné zvýšení
povinností kodifikovaných v nově založeném urbáři.
Nejaktivnější byli poddaní z Brtníků a Mikulášovic, kteří se shromáždili a rozhodli se pod vedením Hanse Engelmanna a „Křivého“
Rösslera pro veřejné povstání. K povstání se přidali sedláci ze Šenova
a o dva dny později z Lobendavy a Vilémova.
Srocení sedláci táhli 3. dubna 1680 z Mikulášovic přes Šenov do Lipové. Toho dne povstali i poddaní z Horní a Dolní Poustevny. Sedláci
ze Severního se připojili teprve, když jim byla rozbíjena okna a kamna
(nejdražší zařízení chalup) a pro lidi z Lobendavy si došel Enegelmann
sám. Na shromáždění byl dohodnut další postup. Před tyčí s vyřezávaným křížem (asi odznak rychtářksého práva) musel každý sedlák složit
mikulášovickému konšeli Georgu Rösslerovi přísahu: „Přísahám Bohu
a této tyči, že společně s vámi ať živý či mrtvý vydržím nechť přijde dobro nebo zlo“. Chybějící rychtář z Horní Poustevny byl v noci přivlečen
tlupou 100 mužů a druhý den musel Křivému Rösslerovi též přísahat.
Na shromáždění 3. dubna bylo rozhodnuto poslat stížnost k zemskému pánu a císaři Leopoldu I. Habsburskému, který právě dlel v Praze.
Tento slíbil přešetřit stížnost, nepravdivé stížnosti odmítnout a přísně
potrestat nepravdivé údaje a přikázal vyhýbat se veškerému srocování
a ozbrojování.
Císařem vyslaný komisař hrabě Kolowrat dal za pravdu vrchnosti,
vyzýval sedláky ke klidu a k plnění povinností vůči pánům, zakázal
srocování a požadoval vrácení zbraní. Nejradikálněji si počínali sedláci z Mikulášovic, kteří odmítali odevzdat zbraně a nechtěli se vrátit
k poslušnosti.
Když z Prahy nepřicházela uspokojivá odpověď shromáždili se poddaní před zámkem v Lipové (starý zámek stával na místě pozdějšího pivovaru naproti dnešnímu závodu RON, středem obce byl dnes
zaniklý rybník, po jehož hrázi dosud vede dlážděná silnice) a žádali
vydání pozemkových knih, urbářů a starých privilegií, ale zámku se
nezmocnili.
Hrabě Slavata požádal o vojenský zákrok. Povolané vojsko na panství rychle obnovilo klid, povstalci byli sehnáni na zámecké nádvoří,
kde o hladu a žízni čekali den a noc na svůj ortel. Za slib věčného
poslušenství pak byli omilostněni. Přesto museli 3. a 4. května 1680
přihlížet popravě svých vůdců, kdy Rössler byl oběšen a Engelmann
roztrhán koňmi. Celkem bylo popraveno 7 účastníků povstání a mnozí další potrestáni nucenými pracemi, mezi které např. patřilo vybudování hráze nového rybníka v Lipové, který nese název Slavatův a na
jehož břehu byl později vybudován nový lipovský zámek.
Na jaře 1680 se nevolnická povstání rozšířila v celých Čechách, kde
kormě jižních Čech zasáhla celou zemi. Vesměs byla povstání potlačena vojskem a desítky povstalců byly odsouzeny k trestu smrti. Jejich
oběť nebyla marná, nepokoje vedly císaře Leopolda I., aby vydal 28.
6. 1680 nový robotní patent. Byly stanoveny robotní povinnosti na tři
dny v týdnu a v době sezonních prací podle potřeb vrchnosti. Robotní povinnosti pak dále upravovali patenty z roku 1717 a 1738. Marie
Markéta Slavatová prodala roku 1696 panství Lipovou své dceři Marii
Anežce, provdané za Františka Viléma Salma - Reifferscheida dědičného maršálka kurfiřství Kolínského. Tímto sňatkem panství Lipová
připadlo do dědičného držení Salmů. Salmové drželi panství Lipovou
až do roku 1891, kdy vymřeli po meči.
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z nich. Ale ještě, než nastane
onen slavný den, objeví malé
amazonky v lese jedno velice
zvláštní místo, které zavání báječným dobrodružstvím! Proto
pomocí malé lsti přemluví maminku a tatínka, aby je u prarodičů nechali do konce prázdnin,
a vydávají se na sérii lesních
výprav – trochu nebezpečných,
tajemných, ale především plných napínavých příhod, které
prověří samostatnost, odvahu
a vzájemné pouto obou sester.
Kniha o vědě –
Clifford A. Pickover
Od Darwina k temné hmotě:
250 milníků v dějinách přírodních věd. Je možné cestovat
časem? Co jsou Möbiova páska, teserakt či transcendentní
číslo? Proč se po prosté slitině
jmenuje celé historické období – doba bronzová? Tyto
otázky jsou jen ochutnávkou
z nesmírného bohatství témat
z oboru přírodních věd. Představuje 250 největších objevů přírodních věd, techniky
i humanitních oborů, které
umožnily moderní lidské společnosti vzniknout a prosperovat. Spektrum Knihy o vědě
je široké a pokrývá témata od
vysoce teoretických až po zcela
praktická, od řešení, jež známe
z každodenního života, až po
hypotetické konstrukce, jejichž
význam se teprve bude muset
ukázat. Časově sahá od 20 000
let staré kosti z Išanga až po
nejnovější výsledky matematiky, fyziky, chemie, biologie,
techniky i psychologie z počátku 3. tisíciletí.

DALŠÍ NOVÉ KNIHY
NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
MĚSTA V SEKCI VOLNÝ
ČAS – KNIHOVNA.
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Šluknov má po několika desetiletích 23 km nových turistických tras
Naše město má po mnoha letech více než 23 km nových značených
turistických tras, které doplnily původní turistické trasy tak, aby byly
logicky propojené a aby bylo možné realizovat okružní výlety.
Je velmi symbolické, že se tak událo právě v době, kdy jsme na Šluknovském zámku vzpomenuli na smutné třicetileté výročí smrti bratrů
Bienertových – zakladatelů turistiky nejen v našem městě. Jejich památce tak můžeme otevření nových tras věnovat.
Práce na výběru tras, jejich trasování a výsledném značení byla
dlouhodobá a vlastně pro nás ještě nekončí. A jak to všechno začalo?
Prvotním nadšením a nápadem manažerky zámku Andrey Kadlecové
– ten se velmi rychle „ujal“ i u nás a tak od nápadu k zahájení realizace
nebylo daleko. Požádali jsme o spolupráci Obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko a jejího tehdy zastupujícího ředitele Ing. Jiřího Raka – ten nám nejen předal praktické informace, jak vůbec nové
turistické trasy vznikají, ale také s kolegyní Kadlecovou navrhli nové
trasy a všechny je prošli. Do práce se pak zapojili i kolegové z Odboru rozvoje a ŽP, především kolegyně Božena Naňáková, která odvedla
prvotřídní mravenčí práci při prověřování vlastnictví pozemků, přes
které měly nové trasy vést a při jednání se všemi vlastníky všech těchto
dotčených pozemků. Takto připravené podklady jsme pak jako konkrétní návrh předložili Klubu českých turistů a na společném jednání
se zástupci místní organizace i Ústecké oblasti KČT v zámku jsme prvotní návrh tras ještě mírně upravili – podle návrhů a zkušeností KČT.
Došlo tak např. v některých úsecích k mírné změně trasování, ale také
např. ke zrušení plánované turistické trasy, která měla propojit modrou značku u městské ubytovny v Království a žlutou značku v Karlově
údolí. Trasa měla vést přes frekventovanou Rumburskou ulici, kterou
nebylo možné obejít, a to nebylo ze strany KČT akceptováno. Stejně
tak nebyla, prozatím, naznačena nová plánovaná trasa v Rožanech –
od stávající modré značky přes Javorovou bránu až na hranice se SRN,
a to kvůli vnitřním předpisům KČT, kdy je třeba, aby takové značení
mělo za státními hranicemi návaznost na značení na německé straně.
S německou stranou však již probíhají jednání, víme, kudy nová trasa povede, a věříme, že do zahájení turistické sezóny na jaře 2021 se
podaří naznačit i tuto trasu. Všechny ostatní čtyři turistické trasy se
však setkaly s ohlasem KČT a postupně došlo k jejich realizaci. Dnes
tedy naším městem prochází turistické trasy všech barevných značek
a všechny prochází náměstím, odkud lze vycházet, ale i se sem vracet,
najdete zde rovněž zcela nový turistický rozcestník.
Nová turistická trasa na Knížecí
Nově žlutě značená trasa vede ve směru Knížecí po tzv. Knížecí cestě
kolem místa zvaného U Kamenné lavičky s nádhernými výhledy směrem k Hrazenému, ale i zpět ke Šluknovu. V obci Knížecí se setká se
stávající zelenou a pokračuje po severní straně Hrazeného Na Číhanou. Dále obchází vrch Hrazený z východní strany a setká se se zelenou u rozcestníku Pod Hrazeným.
Novinka na nejvyšším vrchu Šluknovska
Přes Hrazený s vyhlídkou Volský kámen je nově vedena červená pásová značka, která nahradila výstupové tvarové značení. Od kříže Ing.
Františka Bienerta z vyhlídky Volský kámen je úchvatný výhled směrem na Lužici a přes Lužické hory k Ještědu. Do Šluknova se lze vrátit
po červené značce přes Kunratice, Čítkův mlýn a Karlovo údolí.
Po stopách zaniklé osady Försterei alejí přátelství
Další nová trasa, značená žlutou pásovou značkou, směřuje k severu, ze Šluknovského náměstí, kolem zámku, Pivovarského rybníka do
míst zaniklé osady Fösterei. Odtud dále k severu na Fukovskou bránu
a zde se stáčí k jihu, kde se setká se stávající modrou v místě Aleje
Přátelství. Jsou to aleje, které se v tomto místě setkávají. Přátelství proto, že jedna je lipová a druhá dubová, národní stromy Čechů a Němců. Odsud je možné se vrátit přes křížovou cestu a Království zpět do
Šluknova.
K vyhlídce na Židovském vrchu
Třetí nová trasa je značena zelenou pásovou značkou. Vede z náměstí kolem kostela. Pod kostelem je od rozcestníku tvarová odbočka
k vyhlídce na Židovském vrchu. Nová vyhlídka byla otevřena v roce
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2019 a je z ní pohled na město. Pásové značení pokračuje uličkami kolem Šluknovského potoka k železniční zastávce Císařský a dále stoupá
mezi pastvinami k Zeckelovu kříži. Pastvinami pokračuje do Nového Hraběcí, kde projde kolem malého symbolického památníčku na
I. světovou válku, kapličky a bývalé budovy školy. Za Novým Hraběcím na TIM (turistickém informačním místě se směrovkami) se setká
se stávající modrou. Po ní je možno pokračovat přes Rožany zpět do
Šluknova
Zelená spojka umožňuje kombinaci tras
Poslední čtvrtá trasa je zelená a propojuje červenou z Královky, kolem památné lípy v místech zaniklé osady Fösterei, s novou žlutou.
Z TIM Fösterei je možné se vrátit po žluté do Šluknova, nebo pokračovat dále přes Fukovskou bránu, Aleje Přátelství a odsud shodně jako
bylo popsáno u druhé trasy.
Na vlastní realizaci a značení tras mají zásluhu především pan Václav Nič, předseda krajské komise značení KČT za Ústeckou oblast
a šluknovák pan Miroslav Vyčítal, značkař značkařského obvodu KČT
Děčín. Byla s nimi skvělá spolupráce, za kterou velmi děkujeme.
Dnes tak prozatím můžete využít zanesení nových tras na mapách.
cz, podle nichž je již možné se orientovat.
A jak již bylo řečeno, práce na nových trasách ještě nekončí. Čeká
nás dokončení realizace rožanské trasy, ale především propagace nových tras a jejich zanesení do map a turistických a propagačních materiálů – na tom právě pracujeme.
Kolegům z Odboru rozvoje a ŽP se totiž podařilo získat dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci nového městského informačního systému v našem městě a realizace tohoto velkého projektu
v současné době právě začala. Hotovo by mělo být do zahájení nové
turistické sezóny a nové turistické trasy tak budou čerstvě promítnuty nejen do velkoformátových map, které budou umístěny po celém
městě, ale také do tištěných map a plánů města. Na turistické cíle i cíle
občanské vybavenosti budou občany, turisty i návštěvníky navádět
nové rozcestníky a každý zajímavý turistický cíl dostane nový zajímavý
popis. O realizaci tohoto projektu – jakmile začnou být jeho výsledky
ve městě vidět – vás bude informovat autor a realizátor projektu Mgr.
Martin Chroust, vedoucí Odboru rozvoje a ŽP. Je skvělé, když se podaří projekty takto hezky vzájemně propojit a dílo se podaří.
Ing. Bc. Ivana Lukešová,
vedoucí Odboru kultury
Václav Nič,
předseda krajské komise
značení KČT
za Ústeckou oblast
(popis tras)

TRANZIT PŘES NĚMECKO
Časté téma a mnoho otázek. Můžeme jet do Děčína přes Německo
nebo ne? Otázka nejčastější, odpověď na ni jsem hledal na konzulátu v Drážďanech. I přes velkou ochotu tamních pracovnic se mi se
100% jistotou nepodařilo zjistit ANO či NE. Oslovil jsem tedy vládu
ČR s dotazem. Obdržel jsem odpověď, že tranzit možný je. Ale bohužel, stále se setkávám se zkušeností, že byl někdo na hranicích otočen
a poslán zpět, nechť jede přes Čechy. Nadále se budu snažit zjistit finální stanovisko, především v papírové formě, které se obě strany hranic
zatím vyhýbají.
Robert Holec,
starosta města

UPOZORNĚNÍ
V době uzávěrky únových novin novin byl stále v platnosti v celé
republice stupeň číslo 5. Znovu tedy připomínáme, že stále platí změny v otevíracích dobách, jak jsme o nich informovali v minulém čísle.
Městský úřad: při vyhlášení 3, 4 a 5 stupně PES dle nařízení vlády jsou
úřední hodiny na Městském úřadě v pondělí a ve středu od 10–12 hodin
a od 13–16 hodin, Centrum setkávání: ve stupni 4, 5 je zavřeno, knihovna: ve stupni 5 je zavřeno, ve stupni 4 se omezuje tak, že se zajišťuje
pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní
okénko nebo u vyhrazeného pultu co nejblíže vchodu do knihovny.
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NÁVŠTĚVA KOSTELA
Všichni v řadě pohromadě aneb Už vím co je rok a roční období, tak
tímto pro děti obtížným tématem se děti prokousávaly v týdnu od 11. 1.
do 15. 1. Při činnostech vycházely děti z pohádky O dvanácti měsíčkách,
pojmenovávaly a rozšiřovaly si vědomosti o ročním období a jednotlivých měsících. K zapamatování dnů v týdnu pomohla písnička, a jak
plyne čas, poznávaly na různých hodinách. Leden se nám ukazuje jako
opravdu zimní měsíc, takže přívaly sněhu jsme využili k lopatování
a hrám na sněhu. �����������������������������������������������������
Zpestřením tohoto týdne byla i návštěva místního kostela, ve kterém jsme si mohli prohlédnout krásný a velký betlém. Slovní
doprovod nám zajistila paní Stavělová a hudební doprovod její manžel.
Děti si tak mohly za zvuků varhan zazpívat vánoční koledy. K prohlídce
a návštěvě kostela jsme také zlákali žáky první a druhé třídy. Tímto bych
chtěla poděkovat za možnost prohlídky kostela a betléma manželům
Stavělovým.
JJ

Z HISTORIE

LEDNOVÉ HRÁTKY
Měsíc leden se nám letos opravdu ukazuje v zimní kráse, takže i
posledních čtrnáct dnů tohoto měsíce jsme se v mateřské škole věnovali zimním tématům. Děti se proměnily na účastníky zimních
sportů, ve třídách si vyzkoušely lyžování, skoky na lyžích, biatlon,
hokej, krasobruslení, čtyřbob. V reálu pak do sytosti využily kopec
za školkou k lopatování a zahradu ke stavění sněhuláků a hrátkám na
sněhu. Kromě zimních sportů jsme si také povídali, vyráběli, cvičili,
zpívali, počítali a hráli na počasí a správné oblečení, na sněhuláky.
V neposlední řadě jsme nezapomínali ani na lesní zvířátka a jak jim
pomáháme v zimě.
JJ

Dolní Poustevna před 30-ti letou válkou
Když v roce 1481 koupil Hugolt ze Šlejnic panství Tolštejn - Šluknov
a Honštejn soustředil tak do svých rukou území, které kdysi patřilo Berkům z Dubé. Šlejnicové byli osvícenou renesanční šlechtou a pochopili,
že zemědělstvím v tomto drsném kraji nezbohatnou. V roce 1484 dostali od krále první důlní privilegium, podporovali řemesla, takže mohl
v roce 1515 v Rumburku vzniknout cech tkalců. Na svém panství podporovali luteránské pastory, které dosazovali na původně katolické fary.
Za Jiřího ze Šlejnic, jenž spravoval panství v letech 1528 - 1565 bylo založeno horní městečko Jiřetín. Tento šlechtic vydal v roce 1535 na svém
panství nový poddanský dědický řád, který svými úlevami umožnil další
rozvoj podnikání.
Při dělení majetku mezi syny Jiřího Šlejnice (Hugolta, Jana, Arnošta
a Jindřicha) vzniklo v roce 1466 z Arnoštova dílu samostatné šluknovské panství. Hugolt dostal Lovosice, Jindřich Rumburk a Jan získal nově
utvořené panství Lipová (Hanšpach).
Rozsáhlým podnikáním, jehož součástí byl i vznik papírny v Dolní
Poustevně dochází k rozvoji v oblasti, které se říká „Šlejnická zemička“.
Ztrátovostí důlní činnosti, kdy byly otvírány stále nové šachty a na panství přicházeli horníci ze zavíraných dolů v okolí Freiberku se Šlejnicové
zadlužili tak, že museli prodat panství Lipová Kinským, kterým už náleželi Rumburk, Česká Kamenice, Teplice a část Benešova nad Ploučnicí.
Stalo se tak 19. června 1602, kdy prodali panství za 84 000 kop míšeňských panu Radslavu Kinskému ze Vchynic a Tetova.
Starý pán Radslav postupně opět získal do svého držení „Šlejnickou
zemičku“. V roce 1602, kdy kupuje panství, zakládá nové vsi Vlčí Horu,
Sněžnou, Dlouhý Důl. V roce 1607 kupuje panství Rumburk, v roce
1613 Českou Kamenici. Po jeho smrti v roce 1618 získává panství Českou Kamenici a Lipová jeho syn Vilém.
V této době před vypuknutím 30-ti leté války postavili Kinští v areálu
poplužního dvora, který stál na návrší mezi Horní Poustevnou a Karlínem tvrz. Součástí areálu byl i karlínský rybník. Tvrz je připomínána
v roce 1619 a nikdy netvořila samostatný statek, byla jen sídlem panských úředníků a zanikla během 30-ti leté války průchody vojsk. V roce
1634 je již uváděn pouze dvůr. Dnes z areálu tvrze zůstala pouze část
úvozové cesty směrem do Horní Poustevny, na místě tvrze dnes stojí
vyhořelá ocelová kůlna. Stavební materiál ze zřícenin tvrze byl použit
na stavbách v okolí.
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