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MÁME MASOPUST

Celý týden od 8. 2. do 12. 2. se nesl v duchu maškarního reje a masopustu. Děti v převlecích za princezny, víly, čarodějky, opraváře, mušketýry, zvířátka a jiné prapodivné bytosti si opravdu užily tance, soutěží
a her. Nechybělo ani divadelní představení „O bílé paní“ sestavené ze
všech masek ve třídě Sluníček. Ke společnému setkání a následnému tanečku se připojily i naše paní kuchařky a uklízečky. Děti se podílely také
na výzdobě tříd a celé školky, vyráběly si škrabošky na obličej, vymalovávaly pracovní listy. Pochvala patří i maminkám, které dětem masky
připravily. Byly i takové, které dětem daly každý den jinou.

společně tuto těžkou dobu ustojíme a společnými silami překonáme.
Buďte na sebe opatrní.
Robert Holec, starosta města

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků proběhlo naposledy na podzim roku 2019 a vzhledem
ke krizové pandemické situaci nám nebylo a není umožněno připravit
v dohledné době další akci pro naše nejmenší – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
v Centru setkávání. Z tohoto důvodu zašleme rodičům dopis s informacemi o vyzvednutí dárkového poukazu a malých dárečků na Městském
úřadě – evidence obyvatel. V případě zájmu o zveřejnění fotky svého
miminka se jménem na webových stránkách města, bude zveřejněna
v kolonce Fotogalerie - Noví občánci. Fotky zasílejte na E-mail evidence@dolnipoustevna.cz . Samozřejmě, jakmile to situace dovolí, budou
všichni pozváni na hromadné focení do Centra setkávání. Všem děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání.
RP

MIMOŘÁDNÝ JÍZDNÍ ŘÁD

Z důvodu uzavření hranic Spolkovou republikou Německo musí
České dráhy, a.s., po dohodě s Ústeckým krajem, přistoupit k následujícímu opatření:
Na trati 083 Děčín - Bad Schandau - Dolní Poustevna - Rumburk dochází od 18. února 2021 - do odvolání ke změně platného JŘ: v úseku
Děčín - Dolní Žleb a zpět:
Vlaky linky U8 budou ze stanice Děčín odjíždět ve stejné časové poloze jako v platném JŘ, ze stanice Dolní Žleb budou odjíždět v dřívější
časové poloze - podle výlukového jízdního řádu.
Pouze Os 21001 s odjezdem z Dolního Žlebu v 5:03 hodin bude odjíždět ve stejné časové poloze jako v platném JŘ.
V úseku Rumburk - Dolní Poustevna a zpět:
Vlaky linky U8 budou ze stanice Rumburk odjíždět v pozdější časové
poloze, ze stanice Dolní Poustevna budou odjíždět v pozdější časové poloze - podle výlukového jízdního řádu.
Pouze první ranní vlaky (Os 6681, 6683 a 10081 (původní 5459)) budou ze stanice Dolní Poustevna odjíždět ve stejné časové poloze jako
v platném JŘ.
Upozornění: U dotčených vlaků nebudou garantovány služby uvedené v platném jízdním řádu.
Mimořádný jízdní řád je k nahlédnutí na webových a facebookových
stránkách města.

ZNÁMKY NA SVOZ
OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU 19
V dnešní velmi složité době všichni vyhlížíme konec epidemie koronaviru. Data ukazují, že velkou pomocí je vakcína. Jsem velmi rád, že
díky skvělé spolupráci s nemocnicí v Rumburku a dobrou organizací
společně s našimi seniory, máme naočkované obyvatele „80+“, kteří samozřejmě měli zájem. Druhou dávkou byli senioři naočkováni 4. března 2021. Nyní je možnost registrovat obyvatele 70+. Během nejbližších
dnů vás budeme kontaktovat s dotazem, zdali máte zájem. Po odeslání
seznamů budeme čekat na výzvu z nemocnice a zorganizujeme další výjezd na očkování. Touto cestou bych chtěl poděkovat nemocnici v Rumburku, panu řediteli, vrchní sestře a celému zdravotnickému personálu.
Dále také všem našim obyvatelům za příkladnou spolupráci. Věřím, že

Od měsíce března je možno opět začít na MěÚ v Dolní Poustevně
hradit platbu za známku na svoz SKO na letní období. Úhrada je možná
i prostřednictvím převodu na účet, do poznámky prosím uvést telefonní číslo v základním tvaru. Nové období začíná 1. 5. 2021. Do té doby
bude městským úřadem zajištěna známka na svoz SKO a připravena
k vyzvednutí pro všechny občany v pokladně MěÚ. Systém tedy zůstává
stejný jako v minulém období.

INFORMACE:
LIKVIDACE OPOTŘEBENÝCH PNEUMATIK
Opotřebené pneumatiky lze zdarma odevzdat na místech zpětného
odběru, která jsou i v blízkosti naší obce. Na této internetové adrese
https://www.eltma.cz/sberna-mista#map naleznete seznam všech míst
pro celou ČR.
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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
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
Ordinujeme dle ordinačních
hodin po předchozí telefonické
domluvě.

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

bEZPLATNÁ LINKA čez
800 850 860

JUBILEA

Další oblíbená akce Setkání s jubilanty se také bohužel nemůže konat. A tak, jako na konci roku 2020, tak i v roce 2021 pan starosta Robert
Holec s panem místostarostou Karlem Žifčákem osobně postupně navštíví naše seniory, kteří oslavili svá životní výročí. Vše samozřejmě proběhne za dodržení přísných hygienických podmínek, dle vládního nařízení. Všichni pevně věříme, že tato situace brzy pomine, a my se všichni
budeme moci potkávat osobně. Přejeme všem hlavně pevné zdraví.
RP

POPLATKY

Opět připomínáme, že se blíží konec splatnosti poplatků ze psů a pronájmu pozemků.

PODĚKOVÁNÍ

Slova díků nikdy neškodí vyslovit a proto tak činím. Moc děkuji
starostovi Robertu Holcovi, že dokázal pro nás, starší 80 let, objednat
vakcínu k očkování a dokonce nás na náklady MÚ osobně, a společně
s dalšími zaměstnanci úřadu, na očkování odvezli. Také bych chtěla
poděkovat paní doktorce Dagmar Cornové a sestře Marcele Krylové,
které mě doprovodily do stáří, jehož jsem se dožila. Přeji všem pevné
zdraví a odpočinek od našich problémů. Děkuji.
Erika Šťastná
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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

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

ZUBNÍ POHOTOVOST
13. – 14. 3. 2021
MDDr. Fidler Jan Vokolkova
546 Děčín
412 520 164
20. – 21. 3. 2021
MDDr. Dubnová Daniela
Teplická 1850/60A Děčín
412 531 330
27. – 28. 3. 2021
MUDr. Charvát Pavel
J.Š.Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
3. – 4. 4. 2021
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4 Děčín III
412 511 619
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.

ZTRÁTY A NÁLEZY
Hledám klíče na růžové gumičce s malou kuličkou.
Tel. 606 820 980. Odměna jistá.
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UPOZORNĚNÍ
Minulý měsíc se na městský úřad donesla informace, že si někdo krátí
volný čas střelbou ze vzduchové pistole. Bohužel, nestřílí na papírový
terč, ale po zvířatech. Chtěl bych upozornit na tuto skutečnost a odvážného střelce požádat, nechť s touto nechutnou aktivitou skončí. Jsou jistě
jiné způsoby zábavy. Chápu, že ne každý je milovníkem zvířat, ale tento
způsob projevu je opravdu nevhodný. V případě, že byl někdo svědkem
takového chování, nahlaste prosím vše na obvodní oddělení policie ČR
ve Velkém Šenově.
Robert Holec, starosta města

SCUK Mikulášovice –
farmářské potraviny na váš stůl

Máte rádi dobré a kvalitní sýry, maso, zeleninu, ovoce a další výrobky od českých farmářů a výrobců nejrůznějších lahůdek? Nebo jste
také odebírali zeleninové bedýnky od pana Kacálka? Pak je Scuk.cz to
správné místo pro nakupování. A teď dorazil i do Mikulášovic. K objednání vám stačí přihlásit se do mikulášovické nákupní skupiny na
www.scuk.cz/mikulasovice, vybrat si, co se vám zrovna hodí, zaplatit
online a pak si v úterý v podvečer nákup vyzvednout na adrese Mikulášovičky č. ev. 31 (před rybníčkem směrem na Velký Šenov doleva
a pak druhý dům vpravo). Vytvořena je i facebooková skupina s názvem
V Mikulášovicích nakupujeme od lokálních farmářů na Scuk.cz, ve které budou informace o vypsání nákupu, novinkách v sortimentu a další
aktuality. A proč nakupovat právě přes Scuk? Kromě široké nabídky
nejrůznějších kvalitních potravin stojí za zmínku i transparentní systém
provize za zprostředkování nákupu. Cenu výrobků si určují přímo farmáři nebo výrobci, případně několik málo zprostředkovatelů (zejména
u bio výrobků). Scuk si z této částky vezme provizi 25% a z ní ještě
21% DPH, které mohou prodejci získat zpět. Z každých 1 000 Kč vašeho
nákupu tak prodejce dostane nejméně 697,5 Kč, což je výrazně více
než prodejci dostanou při spolupráci s řetězci supermarketů (Lidl, Billa,
Kaufland, Penny apod.). Z 25% pro Scuk je 10% určeno na logistiku
Scuk, 7,5% pro Scuk za administraci a 7,5% pro organizátora nákupní
skupiny.

Informační servis České Švýcarsko

Uzavření Edmundovy a Divoké soutěsky do poloviny dubna

S ohledem na vysoké riziko pádu stromů jsou dočasně uzavřeny
všechny přístupové cesty do Edmundovy a Divoké soutěsky a červeně
značená turistická cesta z Mezní Louky k Malé Pravčické bráně. Z důvodu probíhající rekonstrukce je také dočasně uzavřen přístup na Mariinu
vyhlídku. Správa NPČŠ apeluje na návštěvníky, aby při pohybu v lesích
dbali zvýšené opatrnosti z důvodu zvýšeného rizika pádu odumřelých
stromů, více na www.npcs.cz.

CENÍK ODPADU
Zastupitelstvo města Dolní Poustevna dne 25. 2. 2021 schválilo „Ceník
č. 1/2021“ za svoz a zneškodňování komunálního a bio odpadu (dále jen
„svoz“) na území města Dolní Poustevna, s účinností ode dne schválení
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Ceník
je platný pro svozové období od 1. 5.2021 do 31. 10. 2021.
Druh nádoby a četnost svozu
Cena za svozové období
Nádoba 110/120 l
vývoz 1 x týdně
1 500,- Kč
Nádoba 110/120 l
vývoz 1 x 14 dní
800,- Kč
Nádoba 110/120 l
vývoz 1 x měsíčně
520,- Kč
Nádoba 240 l
vývoz 1 x týdně
2 650,- Kč
Nádoba 240 l
vývoz 1 x 14 dní
1 440,- Kč
Kontejner 1 100 l
vývoz 1 x týdně
9 660,- Kč
Kontejner 1 100 l
vývoz 1 x 14 dní
5 310,- Kč
Bioodpad 120 l
vývoz 1 x 14 dní
400,- Kč
Bioodpad 240 l
vývoz 1 x 14 dní
800,- Kč
PE pytle na směsný komunální odpad 110 l
75,- Kč/ ks.
Způsob platby: Fyzická osoba (občan) uhradí cenu za svoz komunálního odpadu samostatně nebo prostřednictvím vlastníka či správce bytového domu, vždy za vybraný a dohodnutý druh nádob a četnost svozu.
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Ceník odběru velkoobjemového odpadu do Sběrného místa Dolní
Poustevna platný od 1. 3. 2021
Velkoobjemový odpad (nádoba Abrol)

350,- Kč/m3

Tříděný odpad (do 1 m3):
plast, papír, sklo (v pytlích na tříděný odpad)
dřevo
suť

zdarma
200,- Kč/m3
200,-Kč/m3

Pneumatiky bez disku:
z osobního automobilu
z nákladního automobilu

50,- Kč/ks
100,- Kč/ks

Elektroodpad (musí být předáno kompletní el.zařízení,
vč. kabelů, dvířek, motorů apod.) Elektroodpad (nekompletní) – bude považován
za velkoobjemový odpad

zdarma
350,- Kč/m3

Nebezpečný odpad: nebude ve SD odebírán –
nutno vyčkat na ambulantní svoz (jaro, podzim).
Železo

zdarma

Do SM může odevzdat každý majitel nemovitosti v k.ú. Dolní Poustevna vč. přilehlých místních částí odpad o objemu max. 2 m3/měsíc
a to pouze za podmínky, že řádně platí za svoz a likvidaci SKO.

Z HISTORIE
30-ti letá válka

Během stavovského povstání, kdy do Čech přitáhl zimní král Fridrich
Falcký, rozšířilo se v kraji prostřednictvím anglických žoldnéřů kouření
tabáku. V roce 1624 byla Horní i Dolní Lužice i se Žitavskem zastavena
Sasku.Vilém Kinský se věnoval vysoké politice. Jeho kariéra však skončila v roce 1634 zavražděním společně s Albrechtem z Valdštejna v Chebu. Po konfiskaci majetku Viléma Kinského z Vchynic získal Lipovou
darem od české komory hrabě Wolfgang von Mansfeld, držící od roku
1623 Šluknov. Nový majitel byl přísný katolík, na jeho příkaz byla složena nová reformační komise z členů řádu jezuitů s doprovodem 100 pěšáků a 20 dragounů. Ale jak sám kapitulní kanovník z Budyšína Georg
Khatzmann, člen reformační komise napsal, nemělo toto opatření žádný
účinek. Sedláci prchali do sousedního Saska a sklízeli dokonce s pomocí
sedláků z Rugiswalde a Burkersdorfu v noci své obilí, převezli je a vymlátili v Sasku. Z této doby se však zachovalo rčení „Udělám z tebe katolíka“. Během války trpělo zdejší obyvatelstvo průchody vojsk, od nichž je
nedokázal uchránit ani politický vliv majitele panství Viléma Kinského.
Později se plenění stalo předmětem vyřizování účtů mezi oběma válčícími stranami. V roce 1631 táhl saský kurfiřt Jan Jiří proti císaři Ferdinadovi II. a saské oddíly vpadly vícekrát do Poustevny, kde loupily a plenily.
Do Horní Poustevny vpadlo 25. 7. 1632 šedesát saských mušketýrů a odvedli z panského dvora všechen dobytek přes Sebnitz do Schandau. Postrachem se též staly chorvatské oddíly, které patřily císařskému vojsku
Valdštejnovu, které přišly v lednu 1633 z Kamenice a v Horní Poustevně,
Lobendavě a Severním si vynutily vydání peněz, dobytka a ovsa.
V roce 1633 tábořilo 2000 mužů císařských oddílů pod panem Trčkou
u Dolního Šenova, kteří rovněž plenili a vraždili. K dalšímu plenění, které trvalo 4 týdny, došlo v dubnu 1637 při obsazení Neustadtu a Sebnitz
císařskými oddíly polního maršála hraběte Melchiora z Hatzfeldu. Byl
dokonce násilně otevřen kostel a jeho vybavení vyloupeno. Obyvatelstvo
uprchlo a skrývalo se v okolních lesích a skalách. Z této doby se zachoval
na svazích Tanečnice tzv. Křtící kámen (Taufstein), podobné místo
protestantských bohoslužeb se zachovalo nedaleko zámečku Šternberk
jižně od Brtníků. V roce 1637 byl zcela vypleněn panský dvůr v Horní
Poustevně Švédy, kteří táhli až do Rumburka. 13. června 1639 přepadli
zdejší okolí opět Švédové, kteří táhli přes Neustadt, Severní, Lipovou,
Novou Vísku a Poustevnu do Sebnitz a brali, na co přišli. V roce 1642 byl
dobyt a vypálen Švédy Tolštejn a poslední švédské rekvizice se odehrály
ještě roku 1648.
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ

Ghostwriter - Alessandra Torre
Moje poslední kniha bude mou
zpovědí…
Lhala jsem. Policii, přátelům
i rodině jsem kdysi vyprávěla
příběh, vylhaný od začátku až
do konce. A víte co? Všichni mi
uvěřili. Ale není se čemu divit.
Vyprávění příběhů mě přece proslavilo. Patnáct bestsellerů. Miliony fanoušků. Sláva a úspěch. Nyní
mi zbývá napsat už jen poslední příběh. Ten ale bude ze všech
nejlepší, s dech beroucí zápletkou
a vyvrcholením, které srazí čtenáře na kolena. Jejich reakce mě
však už trápit nemusí. Říká se,
že smrt může být vysvobozením.
Tak uvidíme…

Žirafa, Pelly a já - Roald Dahl
Billy sní o tom, že promění
kouzelný starý dům v překrásný
obchod s cukrovinkami. Bude až
po strop naplněný pralinkami,
karamelkami, lentilkami, žvýkačkami, lízátky a spoustou dalších
skvělých dobrot. Ale jak, když
se mu do něj nastěhovali žirafa,
pelikán a opice a zřídili si v něm
BČO? Bezžebříkové čistění oken!
„Všechno dáme do parády, žirafa, pelikán a já“, volají na Billyho
svůj slogan. Brzy se s nimi skamarádí, a když společně narazí na
nejbohatšího muže Anglie, vévodu z Hampshiru, Billyho smělý
a úžasný sen se možná i splní.

Kaleidoskop vkusu v poustevenské
knihovně

Nová kniha v poustevenské knihovně Kaleidoskop vkusu přibližuje rozmanité výstavní a propagační aktivity, řadu oceněných
vzorků včetně fotografií, ale také se nově zaměřuje na fenomén
vzorování bižuterie, umělých květin a doplňků. Kniha vznikla
na základě dlouhodobého badání a také díky jedinečné spolupráci s mnoha pamětnicemi a pamětníky, kteří přispěli mnoha
klíčovými informacemi, dobovými fotografiemi i dochovanými
předměty. V případě podniku Centroflor je spolupráce, pomoc
a nasazení bývalých zaměstnanců, včetně samotných vzorkařek
a jejich blízkých, nedocenitelným pramenem informací, za které jim patří nesmírný dík. Bez nich by cenná závěrečná kapitola
s medailonky vzorkařů vznikala velmi obtížně. Kaleidoskop vkusu vydalo Muzeum skla a bižuterie na konci minulého roku, zahrnuje v poslední kapitole Vybraní vzorkaři bižuterních podniků,
Centroflor i část naší badatelské práce. Právě před rokem jsme
se společně s jednou z autorek publikace Kateřinou Hruškovou
setkali se vzorkařkami Dagmar Dvořákovou, Miloslavou Jírovskou, Vlastou Mrázovou, Eliškou Páppertovou, dále s posledním
ředitelem státního podniku Centroflor Ing. Slavomírem Svobodou a novými majiteli firmy Ing. Jaroslavem Leksou a Miroslavem Vojtou a vzpomínali a zaznamenávali. Další informace jsme
získali při návštěvě u paní učitelky Jany Kateřiňákové (o jejím
muži Ladislavu Kateřiňákovi, výborném vzorkaři a aranžérovi),
a u Renaty Vlasákové (o jejím otci Ladislavu Chmelovi, prvním
vedoucím vzorkaři, pod jehož dohledem Centroflor vybudoval
jedinečnou vzorkovnu květin, dekorací a atrap v Dolní Poustevně). Kniha pojednává o účasti nejen bižuterie z Jablonecka, ale
i umělých květinách, atrapách, dekoracích z Dolní Poustevny na
tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích. Autorkám Kateřině Hruškové a Kateřině Noře Novákové se podařilo shromáždit informace i fotodokumentaci z výstav Jablonec 68, Jablonec
71, Jablonec 83, Jablonec 87, z Libereckých výstavních trhů LVT,
z Mezinárodní květinářské a zahradnické výstavy Flora Olomouc
atd. Z výstav v zahraničí stojí za zmínku účast na Expu Montreal
67 (800 kusů fantazijních květin) či na Obchodní výstavě květin
ve Všesvazovém domě modelů, Moskva 1983 apod. Historii jabloneckých výstav, Jabloneckou bižuterii na výstavách v 19. a v první
polovině 20. století, zachycuje Petr Nový v této úvodní kapitole. Ve druhé kapitole navazuje Kateřina Nora Nováková historií
vystavování uměleckých škol z Jablonce nad Nisou, Železného
Brodu a Turnova, které byly součástí všech propagačních výstav
bižuterního průmyslu. V poustevenské knihovně si knihu můžete
zapůjčit a kdo si bude chtít doplnit soukromou knihovničku, lze
si Kaleidoskop vkusu objednat na www.msb-jablonec.cz.
Jaroslava Slabá
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Životní příběh Jana Mikoláška:
Pravda o slavném českém léčiteli Ivana Šulcová & Martin Šulc
Říkali mu „zázračný lékař“
nebo také „lidový léčitel“. Pro
novináře to byl „šarlatán“ a pro
komunisty „zloděj a podvodník“.
Jan Mikolášek, polozapomenutý bylinkář, který ve čtyřicátých
a padesátých letech měl slávu,
peníze a postavení. Zažil první
republiku, nacistickou okupaci
a tuhý komunismus v padesátých letech. Díky svým schopnostem si vybudoval obrovskou
klientelu pacientů, a to i z řad
nejvyšších vrstev. Léčil prezidenta Antonína Zápotockého,
Hitlerova tajemníka Bormanna,
herce Sašu Rašilova nebo vdovu
po Karlu Čapkovi. U jeho domů
v Hradečně a posléze v Jenštejně se každý den tvořily dlouhé
fronty čekajících pacientů. Mikolášek pomohl mnoha lidem
a pacientovu diagnózu zjišťoval
z lahvičky moče. Jeho život byl
samá turbulence. Zažil mnoho
udání, popotahování u soudů,
lidskou závist, vězení a ztrátu
veškerého majetku. Zůstal by
pravděpodobně zapomenut, nebýt Martina Šulce, jednoho z autorů knihy, který ho objevil při
sestavování vlastního rodokmenu. Během svého bádání získal
mnoho zajímavého materiálu,
fotografií a dokumentů a předkládá vám tímto jeho pravdivý
životní příběh.

NA ŘEMESLA CHCI SI HRÁT,
RŮZNÉ PRÁCE POZNÁVAT

Celý týden jsme se ve třídě Sluníček věnovali poznávání různých řemesel a povolání. Děti si vyzkoušely práci cukrářek, pekařů, kuchařů – vytvářely borůvkové muffiny, pekly opravdový
dort, pohybová hra byla zaměřena na pečení lívanců, nechybělo ani vytváření zdravého talíře. Další den jsme se přeměnili na
módní návrháře, modelky, švadlenky a krejčí. Vyzkoušeli jsme
i háčkování. Nechyběla ani hra na námořníky a učitelky. V pátek jsme se po zdolání překážkové dráhy, která je důležitá pro
udržení kondice náročných povolání, jako jsou vojáci, policisté,
záchranáři či hasiči, pustili do oprav. Byli jsme instalatéři i truhláři, použili jsme i opravdové nářadí. Pracovali se dřevem, hoblíky, šroubováky, kladívky i vrtačkou. Na závěr již víme, že bez
práce nejsou koláče.
JJ

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách
města v sekci Volný
čas – Knihovna.
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NOVÁ OPATŘENÍ K PANDEMII
Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci přistoupila vláda k přísnějším opatřením, která platí od pondělí 1. března. Opatření mají platit tři
týdny, tedy do 21. března.

Roušky a respirátory:
: Platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou
roušku. Výjimka platí jen v případě, že je člověk sám v přírodě.
: Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají
jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.
: Na místech, kde je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor
nebo obdobný prostředek splňující požadavek filtrační účinnosti nejméně 94 procent podle příslušných norem (např. FFP2 či KN 95). Platit to
bude například v prodejnách, provozovnách a dopravě.

Školy, školky, dětské skupiny:
: Zavřou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních. Zavřená budou také zařízení pro menší děti, než
jsou ve školkách, dříve známých jako jesle.

Omezení pohybu v rámci okresu a v Praze:
: Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce,
nikoli okresu.
: Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
: Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve
společné domácnosti.
: Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném
okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb,
o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři
nebo na úřad.
: Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí
žádný doklad.

Omezení pohybu mezi okresy:
Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.
Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba
potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu
zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký
průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.
Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl
cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených
výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).
Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze
v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu
osob.
Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude
v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po
celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt
dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat
jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například
i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.
Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je
předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař
apod.) je možné prokázat čestným prohlášením.
Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném
okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu
trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se
nedoporučuje.
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Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné
uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Obchody a služby:
Otevřené zůstávají:
Prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky
či malé prodejny novin a tabáku.
Taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek.
Provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží.
U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21.
hodiny.
Zavřeno bude:
Prodej malých domácích zvířat.
Prádelna, čistírna.
Servisy a opravy aut (bude fungovat pouze příjem objednávek).
Prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním
technologiím.
Provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví.
Prodejny textilního materiálu a textilní galanterie.
Provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců,
vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
Zámečnictví a provozovny servisu výrobků pro domácnost.
Provozovny oprav, údržby a instalací strojů pro zařízení pro domácnost.
Provozovny zabývající se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace).
Provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, například
věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky.
Provozovny poskytující stříhání psů a koček.
Prodejny zbraní a střeliva.

Izolace a karanténa:
Od pondělí se rovněž prodlouží podmínky pro nařizování izolací pro
osoby s pozitivním testem na covid i karantén pro ty, kteří s nimi přišli
do styku. Izolace bude nově trvat 14 dní od doby odběru pozitivního
vzorku a bude ji možné ukončit nejdříve 14 dní u osob bez příznaků.
U osob s příznaky musí být splněna podmínky tří dnů od vymizení příznaků. Karanténa u těch, kdo přišli s nakaženými do styku, bude trvat
rovněž 14 dní. Ukončení bude podmíněno jedním negativním PCR
testem a absencí příznaků. Pokud budou pozitivní rodinní příslušníci
a členy rodiny není možné izolovat, stráví rodinní příslušníci v karanténě nejméně 21 dní.
Do izolace nemusejí ti, kdo nemají příznaky a covid prodělali před
nejvýše 90 dny. Ti nemusejí ani do karantény stejně jako osoby, které
jsou plně očkovány alespoň před 14 dny.

Registrace u praktiků:
V pondělí 1. 3. začala registrace pacientů k očkování v ordinacích
praktických lékařů. Ordinace však obdrží vakcíny až na základě zájmu.
Nejdříve přijdou na řadu zájemci ve věku nad 80 let, kteří ještě nebyli
očkováni, pak lidé nad 70 let věku. V případě, že lékaři člověka ohodnotí
jako ohroženého, jej mohou očkovat, i když je mladší.
Zdroj: Internet
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POŘÍZENÍ MANIPULAČNÍ TECHNIKY

Záměrem projektu „Dolní
Poustevna – pořízení manipulační techniky“ bylo
zlepšení a zefektivnění stávajícího systému nakládání
s využitelnými složkami odpadů ve městě. V rámci realizace projektu se
do Sběrného místa v Dolní Poustevně pořídil manipulační vysokozdvižný vozík s diesel motorem a bočním posuvem, zdvihem 1-3,5 t, vyznačujícím se kvalitou, stabilitou, snadným ovládáním, vysokou produktivitou s nízkými provozními náklady s ekologicky šetrným provozem
k životnímu prostředí. Dále byly zakoupeny dva kontejnery s robustní
konstrukcí a výsypným mechanismem 750 a 1000 litrů. Manipulační
a skladová technika obce byla realizací dotačního projektu doplněna
o zařízení pro zvýšení bezpečnosti a efektivity práce, zvýšení rychlosti manipulace a skladování. Město nedisponovalo v minulosti žádným
takovým manipulačním prostředkem, doposud muselo využívat služeb
soukromých firem, což bylo neefektivní.
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VYHODNOCENÍ ZIMNÍHO TVOŘENÍ
A RODIČŮ 2020/2021 - PLASTY

DĚTÍ

1. MÍSTO TÝNKA
2. MÍSTO ONDRA BUDINA
3. MÍSTO MÍRA GRUNTORÁD, DENISKA RŮŽIČKOVÁ, EVELÍNA KOVÁŘOVÁ, MARTIN ČERVENÝ, PEPINA A APOLENKA
MORAVCOVÁ
4. MÍSTO IRENKA A NATÁLKA, ONDRA A MARTIN KREJČÍ
5. MÍSTO EMILLY VARGA, KÁJA SLAVÍK
6. MÍSTO ADÉLKA HOLCOVÁ, VERUNKA HLADÍKOVÁ, PÁJA
PELAČIK, NELINKA PELAČIKOVÁ, NIKOLKA JENŠÍKOVÁ,
EMIČKA ENGLEROVÁ, PAVLÍNKA SNÁŠELOVÁ

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 71009361
 245 015 015 Po – Pá 8:00 – 17:00

AKCE:
TRVÁNÍ:

 info@zuusti.cz

DIČ: CZ71009361
www.zuusti.cz

INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
1. 3. - 30. 5. 2021

URČENO: pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
k zásobování domácností pitnou vodou

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
v platném znění, dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru:










Escherichia coli
Enterokoky (Intestinální enterokoky)
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
TOC
pH
Železo
Tvrdost (Ca+Mg)
Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotního ústavu.

VYHODNOCENÍ ZIMNÍHO TVOŘENÍ

Ve středu 3. 2. 2021 proběhlo již druhé vyhodnocení domácího tvoření dětí a rodičů v tomto školním roce. Tentokrát se sešlo 18 krásných výrobků z plastů. Dětská porota opět udělovala body jednotlivým
pracím. Nejvíce bodů získal mořský svět Týnky, na druhém místě pak
skončil tank Ondráška. Dále byli k vidění sněhuláci, zvířátka a další
předměty z pet lahví, kelímků, víček, lahví od pracích prostředků. Na
všechny tvořivé děti pak čekalo vyhlášení vítězů a přebírání odměn.
JJ

CENA:

774,- Kč s DPH (639,60 Kč bez DPH)

Cena zahrnuje výsledkový akreditovaný protokol o zkoušce včetně posudku,
zaslání protokolu e-mailem.
Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz
nebo volejte naši zákaznickou linku 245 015 015.

Jsme Vám k dispozici v 9 krajích ČR.
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