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100 LET KNIHOVNY

Městská knihovna slaví 100 let výročí od svého založení.
Týden před hlavním sobotním programem započal venkovní hrou pro
děti. Po celém městě byly
vyvěšeny QR kódy s kvízovou otázkou z knih Roalda
Dahla a veršovanou nápovědou, následného umístění dalšího QR kódu. Správnou odpověď si děti mohly
vyhledat v knihách, přímo
v knihovně. Za správně vyluštěnou tajenku dostaly
sladkou odměnu. V sobotu
16. října dopoledne proběhl v T-clubu v Loutkáči
knihvazačský workshop,
kde si mohli účastníci kurzu vyrobit, pod zkušeným
dohledem lektorky Miroslavy Nedvědové, vlastní
zápisník. Nebylo to snadné,
ale vznikaly zde krásné výtvory. V podvečer jsme se v Centru setkávání sešli, nejprve na vyhlášení vítězných návrhů na logo knihovny.
Odměnu v podobě poukazu na knihy za nejlepší návrhy dostaly: Markéta Soukupová, Simonka Túroczyová a Maruška Salabová. Vítězné
logo zpracuje MÚ ve spolupráci s architektem. A výsledek uvidíte na
fasádě domu. Pokračovalo se autorským čtením pozvaných tvůrců.
Postupně autoři přečetli úryvky ze svých děl a následovaly otázky
z publika. Po skončení besedy obdrželi účinkující malé poděkování, balíček regionálních potravin. Na závěr oslavy bylo přichystané
překvapení pro všechny v sále, výtečný šestiposchoďový dort z Vlčí
hory a bohatý chutný raut připravený paní Chmelíkovou. Hosté si
společně pochutnávali na dobrotách, povídali si a také si mohli prohlédnout výstavní panely, věnované historii knihovny. Panely jsou
nyní přemístěny k nahlédnutí do půlky listopadu v knihovně. Děkuji
panu starostovi R. Holcovi za účast při vyhlašování vítězného loga,
za finanční podporu této akce, za nádherný pugét květin a za milá
slova. Velmi děkuji Lucii Syrovátkové za veškerou pomoc s přípravou
všech akcí a za obrovskou ochotu a chuť se do příprav se mnou pustit.
Všechna ta krásná slova chvály patří nám oběma. Děkuji všem, co
se zúčastnili kurzu, soutěží a oslavy. Přeji naší knihovně, aby dělala
dalších 100 let v našem městě radost dětem i dospělým, přeji jí plno
spokojených čtenářů a plno krásných a zajímavých knih.
Knihovnice Lucie Englerová

MALÍŘSKÝ WORKSHOP
Ve dnech 30. - 31. 10.2021 se v Centru setkávání malovalo pastelem
pod vedením Michala Janovského v rámci projektu „Namaluj čmeláka“. Z vytvořených maleb je sestavena výstava, která bude prezentována v Dolní Poustevně (Centrum setkávání) veřejnosti v termínu od
1. 11. 2021 do 14. 11. 2021.
Iveta Malá, foto: Denisa Hrotíková
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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

JUBILANTI
Společné setkání jubilantů za měsíc září se uskutečnilo v pátek
22. října. Po dlouhé době byli pozváni k společnému posezení na
Městský úřad, kde
bylo nachystáno malé
občerstvení. Pozvání
přijaly
oslavenkyně:
paní Hedvika Šubrtová,
Erika Šťastná, Margit
Dittertová,
Miroslava Sádovská a Zdeňka Micková. Více jak
hodinu si s panem
starostou
Robertem
Holcem všechny povídaly o běžném životě
v obci, co se zde děje, jaké jsou plány Městského úřadu v rozvoji obce
atd. Všem se společné posezení líbilo. Dámy obdržely krásnou kytici,
gratulaci a finanční dar. Dodatečně jsme také poblahopřáli paní
Lieselotte Proškové a Isoldě Tajčmanové, panu Ladislavu Hartigovi
a Karlu Bednářovi. Všem přejeme hlavně mnoho zdraví, štěstí, pohody
a těšíme se na další taková setkání.
RP

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu místostarostovi za milou návštěvu, za gratulaci, dárkový
balíček, kytici a za finanční dar, který jsem obdržela u příležitosti mých
narozenin.
Lieselotte Prošková

PRODEJ DŘÍVÍ
ZM schválilo prodej palivového dříví horší kvality formou samovýroby
za cenu 50,- Kč/ PRMr. V případě zájmu kontaktujte p. Brůnu, 607 710 072.

ADVENT
Na měsíc prosinec připravujeme tradiční prodej vánočních stromků
a kaprů. Bližší informace najdete v příštím vydání novin.

INZERCE

Trescal s.r.o. Dolní Poustevna, Nádražní 293
Hledá nového zaměstnance na plný úvazek pro jednosměnný provoz
na pozici Metrolog-Kalibrant. Požadujeme středoškolské vzdělání nebo
vyučen. Více informací v naší provozovně.
Firma Tillig-cz, s.r.o. se sídlem v Horní Poustevně 139 přijme do
pracovního poměru montážní pracovnici nebo pracovníka. Náplň práce: ruční montáž modelových lokomotiv a vagonů (rozteč TT a H0).
Požadujeme: ukončené SOU, flexibilitu, práci v kolektivu. Nabízíme:
práci na plný úvazek, motivační příplatek, férové ohodnocení. Bližší
informace na tel.: 412 397 188 nebo 607 877 220 nebo email: marek.
bures@tilligcz.com.
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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. 11. 2021
MDDr. Bolfík Ondřej
Varšavská 1863/7 Děčín VI
737 501 440
20.–21. 11. 2021
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
27.–28. 11. 2021
MUDr. Plyushchakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
732 329 007
4.–5. 12. 2021
MDDr. Fidler Jan Vokolkova
546 Děčín
412 520 164
Rozpis je aktualizován dle
podkladů od stomatologů, přesto
ale doporučujeme správnost
uvedených informací před
návštěvou lékaře vždy
telefonicky ověřit.

listopad 2021

Poustevník

OČKOVÁNÍ – TŘETÍ DÁVKA
Informace pro všechny, kterým uplynula lhůta mezi druhou a třetí
dávkou. Každý čtvrtek od 7:00 do 15:00 hodin je možné se bez předchozí registrace dostavit do Lužické nemocnice RBK, kde vám bude třetí
dávka aplikována. Po dohodě s kolektivem praktického lékaře MUDr.
Tvoríka, proběhne v sobotu 20. 11. 2021 očkování i u nás, v Dolní Poustevně. Zájemci o očkování se musí zaregistrovat na telefonním čísle 736
536 911 do pátku 12. 11. Všem bude následně sdělen přesný čas očkování. Díky ochotě zdravotnického personálu pana doktora se podařilo
domluvit tuto vstřícnou možnost. Tímto bych chtěl do ordinace, alespoň
na dálku, poděkovat.
Robert Holec starosta města

ZPŘÍSNĚNÍ OPATŘENÍ

Od pondělí 1. listopadu došlo k dalšímu zpřísnění opatření. Týká se
testů i potvrzení o bezinfekčnosti.
• Zdravotní pojišťovny již nebudou hradit preventivní testy na koronavirus. Existovat budou ale výjimky, mít ji budou například děti do
18 let. Hradit budou pojišťovny dále testy také těm, kteří mají příznaky koronaviru a k testu je indikuje lékař nebo je na něj pošle hygiena.
Zdarma je budou mít i ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou
nechat očkovat a lidé plně očkovaní či rozočkovaní. Cena testů je
zastropovaná na 814 korun za PCR test a 201 korun za antigenní test.
• Testy budou mít současně kratší platnost. PCR testy tři dny místo
dosavadního týdne a antigenní test jeden den místo dosavadních tří
dnů.
• Děti do 12 let nebudou potřebovat doklad bezinfekčnosti. K návštěvě kroužků nebo například restaurace či divadla tak nepotřebují
test ani doklad o prodělání nemoci. Dosud toto pravidlo platilo pro
děti do 6 let.
• Provozovatelé restaurací či barů budou kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti. Mezi to se počítá potvrzení o testu, očkování či prodělání koronaviru. Pokud certifikát nebude platný, restaurace by neměla
službu poskytnout. Hosta není třeba kontrolovat u vchodu, stačí, až
když se usadí. Bezinfekčnost nebude třeba kontrolovat při odběru jídla s sebou a ani v restauracích v obchodních centrech.
Zdroj: Internet

VÝSLEDKY VOLEB

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
2021 - výsledky
Celorepubliková účast v těchto volbách byla 65,43 %. V poslanecké
sněmovně ANO 2011 získalo 72 mandátů, koalice SPOLU 71 mandátů,
PIRÁTI a STAROSTOVÉ 27 a SPD 20 mandátů.
V Dolní Poustevně přišlo k volbám 52,01% voličů.
Ve volebním okrsku č. 1 v Dolní Poustevně bylo odevzdáno
525 hlasů, z toho 3 neplatné. V tomto okrsku ANO 2011 získalo
173 hlasů, PIRÁTI a STAROSTOVÉ 139 hlasů, SPOLU 60 a SPD 60.
Ve volebním okrsku č. 2. v Horní Poustevně bylo odevzdáno
122 hlasů, z toho 1 neplatný. ANO 2011 získalo 34 hlasů, PIRÁTI
a STAROSTOVÉ 30, SPOLU 13 a SPD 24 hlasů.
Neplatné hlasy byly např. takové, kdy volič vhodil prázdnou úřední
obálku do volební urny, vhodil hlasovací lístek z jiného kraje nebo vložil více hlasovacích lístků do úřední hlasovací obálky.
Na žádost voličů vyjeli také členové volební komise s přenosnou volební schránkou a umožnili tak hlasovat občanům, kteří se nemohli ze
zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti.
Městský úřad vydal také na žádost voličů celkem 11 voličských průkazů. Více informací k výsledkům hlasování na webu ČSÚ- Volby.cz
RP

AUDIT ÚSTECKÉHO KRAJE

V průběhu měsíce října proběhl tradiční půlroční audit a kontrola dění
na městském úřadu. S potěšením vám chci oznámit, že vše dopadlo
na výbornou a paní auditorky konstatovaly, že veškeré záležitosti
(především v účtárně, která byla nejvíce kontrolována) jsou v pořádku.
Rád bych poděkoval celému kolektivu za příkladnou spolupráci.
Robert Holec starosta města
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DÚKMOBIL

DÚKmobil - pojízdná informační kancelář Dopravy Ústeckého kraje
dorazí do Dolní Poustevny ve čtvrtek 23. 11. 2021. Bude k dispozici
u pošty od 9,30 do 13,30 hodin. V DÚK mobilu se dozvíte informace
o jízdních řádech, tarifu i jízdenkách.

MĚSTSKÝ ROZHLAS

Možnost poslechu posledního hlášení místního rozhlasu. Pokud
jste nestihli nebo neslyšeli hlášení místního rozhlasu, můžete si ho
vyslechnout na čísle: +420 733 112 788.

ODPADY

Jak již bylo v říjnovém vydání avizováno, čekají naše město od ledna
2022 změny v systému odpadového hospodářství, kterými jsme museli reagovat na nové povinnosti, které občanům a obcím ukládá nový
zákon o odpadech. Prvním krokem, v návaznosti na novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, je vyplnění OHLÁŠENÍ požadované kapacity soustřeďovacích prostředků (popelnice) a údajů rozhodných pro stanovení
místního poplatku. V průběhu měsíce listopadu 2021 najdete v poštovní
schránce tento tiskopis, jehož vyplnění je majitelem nemovitosti povinné a následně jej lze doručit do 1. 12. 2021 na úřad osobně nebo
elektronicky po naskenování na adresu pokladna@dolnipoustevna.cz.
Návod na vyplnění:
• Ohlašovatelem je vlastník nebo jeden ze spoluvlastníků nemovitosti.
V případě, že vlastník nebo spoluvlastníci v domě nebydlí, bude za
poplatníka uveden ten, kdo v domě skutečně bydlí. Ohlašovatelem je
i vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba,
tedy se jedná o rekreační objekt.
• Poplatek se pak vypočítává podle objednané velikosti popelnice, rozpočítané na počet členů v domácnosti – domě při splnění minima na
osobu. Podle počtu osob v domě si tedy občan zvolí nádobu od 80 l,
120 l, 240 l a 1100 l s frekvencí svozu. Bude zachován kombinovaný
svoz pro letní a zimní období.
Nadbytečný směsný komunální odpad nesmí být ze zákona ukládán
do sběrných dvorů, sběrné dvory mohou přijímat pouze roztříděné komodity od občanů dané obce. K tomuto bude dále rovněž vydána nová
obecně závazná vyhláška o obecním systému odpadového hospodářství
na území města. Svoz popelnic v měsících listopad a prosinec 2021
bude zajištěn podle známek z letního období. Kdo bude potřebovat jinou frekvenci svozu, kontaktujte prosím telefonicky MěÚ nebo e-mailem na výše uvedenou adresu. Další informace k odpadové problematice budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města.
Martin Kuchař

DEBATA SE STAROSTOU
Covidová situace nám opět umožnila vrátit se k tradičnímu posezení
a debatě se starostou a vedením města. Věřím, že tyto diskuse jsou pro
vás přínosné a dozvíte se na nich vše potřebné. Rád bych poděkoval za
hojnou účast a také konstruktivní povídání a příjemné posezení.
Robert Holec starosta města
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DEN BEZ AUT

O HLOUPÉM HONZOVI

Každoročním posláním projektu je připravit širokou škálu aktivit pro
výchovu a vzdělávání žáků v oblasti bezpečnosti silničního provozu,
poukázat na možné alternativy ochrany životního prostředí a zajistit
prostor pro osvojení základních pravidel při poskytování první pomoci.
V letošním projektovém dni, který proběhl v pondělí 18. 10., tomu nebylo jinak. K uskutečnění a naplnění cílů projektu bylo využito mnoho
odborných materiálů včetně virtuálních ukázek a vzdělávacího simulátoru pro děti.
1. stupeň
Na 1. stupni si tak žáci pod vedením třídních učitelek upevnili dosavadní znalosti, rozšířili vědomosti,
nasbírali nové poznatky a vyzkoušeli si i něco nového. Závěrečným
výstupem dne byly vyplněné pracovní listy, které dodala společnost
Markétina dopravní výchova, namalované obrázky, vyrobené skládanky a uskutečněné soutěže. Doufáme, že budeme moci zrealizovat další naučně zábavné školní projekty.
Mgr. Jana Bryndová
2. stupeň
Na 2. stupni se projektový den
skládal z pěti částí:
1) Vyhledávání dopravního spojení do určitého místa v ČR a ve světě.
2) Jízda zručnosti.
3) 1. pomoc – resuscitace při zástavě srdce.
4) Nákres pohádkového dopravního prostředku.
5) Návrh reklamního sloganu
ke Dni bez aut.
Velmi tímto děkujeme p. Vladimíru Zemanovi ze ZSS Ústeckého kraje, který nám přivezl resuscitační figurínu, na které si všechny
děti vyzkoušely první pomoc při zástavě srdce. Velmi se též líbila jízda
zručnosti. Během dne byla velmi příjemná atmosféra.
Mgr. Pavel Kramer

V pátek 8. 10. v loutkovém divadle zhlédli žáci 1. až 3. třídy a starší
děti z mateřské školy česko-německé vyprávěcí divadlo Hloupý
Honza. Jednalo se o hru dvou hereček, české Jany a německé Jule.
Během představení provedly děti
hned několika pohádkami, pomocí
českého i německého jazyka. Děti
mohly poznat podobu s pohádkou
O Koblížkovi, místo medvědů byli
tři obři. Také se dozvěděly, proč je
voda v moři slaná, díky kouzelnému mlýnku. Představení bylo financováno EU v rámci Dnů česko-německé kultury.
JJ

NÁVŠTĚVA MUZEA RUMBURK
Ve čtvrtek 21. 10. navštívili žáci šesté a sedmé třídy výstavu Zkamenělý život v rumburském muzeu. Součástí výstavy byl i výukový program
K pravěkému moři. V první části programu vyslechli žáci přednášku paní
Renaty Procházkové o pravěku a zkamenělinách doplněnou názornými
ukázkami.
Následně
zhlédli výstavu
zkamenělin, kde
pracovali
s
badatelským listem.
Na závěr žáci
ve skupinách
tvořili prvohorní a druhohorní pravěké moře.
Žáci odcházeli obohaceni o velmi
zajímavé
a přínosné
informace.
třídní
učitelky
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DEN STROMŮ
Dne 20. 10. 2021 jsme oslavili Den stromů. Od začátku týdne se děti
seznamovaly s významem dne – Den stromů. Ve středu hned po svačince jsme
se
vydali
na vycházku do lesa.
Již
cestou
jsme plnili
úkoly – sběr
přírodnin
dle pokynů.
V lese na
děti čekala
další dobrodružství,
hry a zábavné
úkoly.
Na uvítanou
jsme společně lesu zazpívali, pak
jsme napichovali listy
na
špejle,
vznikly nám
pěkné housenky. Poslepu jsme si prošli vytyčenou lesní cestičku a házeli šiškami. Hledali jsme
zvířátka, každému zvířátku a jeho stromu jsme vytvořili z listí peřinku.
Zahráli jsme si pohybovou hru – Stojí, stojí strom. Zdolávali jsme kládu,
hráli jsme si na fotografy, malíře, sbírali a porovnávali klacky. Klacíky
jsme využili i při rytmické říkance Datel. Odměnou za naše snažení nám
byl krásný pohled na podzimní přírodu kolem naší školky.
JJ

NOVÉ KALENDÁŘE
V Centru setkávání a na městském úřadu je možné si zakoupit nástěnný kalendář o Dolní Poustevně z dílny paní Hrotíkové a paní Pavelkové.
Cena za jeden kus je 149 korun.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Spolek přátel umění Dolní Poustevna, z.s. ve spolupráci s Městem
Dolní Poustevna pořádá v neděli 28. listopadu 2021 od 14 hodin tradiční „Vánoční tvoření“ pro rodiče s dětmi v Národním domě. Všichni jste
srdečně zváni. Děkujeme p. Renatě Holcové za sponzorský dar ve formě
tvořících komponentů nejen na tuto akci.
Iveta Malá
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KANALIZACE
(pokračování z minulého čísla)
Vodohospodářský projekt „Kanalizace a ČOV Dolní Poustevna“
17) Budu přepojovat objekt v mém vlastnictví na kanalizaci a zároveň budu likvidovat septik. Mám nárok na úhradu nákladů spojených
s likvidací kalu ze septiku?
Kal ze septiku (může být i z domovní čistírny) je odpad, a režim s tímto
kalem (sedimentem) se řídí zákonem o odpadech. Zde je povinnost vlastníka uchovávat řádné doklady o likvidaci kalu na místě k tomu určeném po
dobu tří let. Pokud se jedná o bezodtokovou jímku, pak se nejedná o odpad,
ale o odpadní vodu. Co se týče odpovědi na otázku, nárok zde nemůže být
uplatňován.
18) Z jakého důvodu je nutné v rámci připojení nemovitosti na městskou kanalizaci ukončenou na ČOV provést likvidaci septiku, žumpy
nebo domovní čistírny odpadních vod?
Z důvodu připojení nemovitostí na kanalizační síť zde existuje povinnost
septik nebo jiné zařízení odstavit. Napojení na kanalizaci musí být přímé.
Vezměme si příklad na septiku, kde je způsob čištění, který využívá bezkyslíkaté (anaerobní) podmínky, a rozklad, ke kterému v něm dochází, by
narušoval provoz čistírny odpadních vod.
19) Co nelze do kanalizace vypouštět?
Do kanalizace je zakázáno vypouštět písek, štěrk, kovové předměty (např.
žiletky, hřebíky, dráty), textilie, provazy, papírové pleny, hygienické vložky,
obaly od šamponů, mikrotenové sáčky, uhynulá zvířata, zbytky jídel (např.
kosti, střeva), jedy, barvy, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky, tuky, oleje a další látky a předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou způsobit poruchu kanalizace a funkce ČOV. A jak již bylo několikrát sděleno,
v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
Co se nesmí do kanalizace vypouštět je přesněji uvedeno v platném kanalizačním řádu. Pro doplnění otázky ještě uvádím, že vypouštění rozdrceného kuchyňského odpadu do veřejné kanalizace není v souladu se zákonem
(kuchyňský odpad z domácího kuchyňského drtiče není běžnou součástí
odpadních vod z obytných staveb).
20) Můžete vysvětlit pojem „čistá voda“ a „špinavá voda“?
Čistá voda je voda ve spojitosti s vodovodní soustavou, tj. voda dodávaná
do vodovodní sítě ke spotřebiteli. Špinavá voda je voda znečištěná
v domácnosti, která je pomocí kanalizačního systému odváděna na čistírnu
odpadních vod.
21) Co je to tvrdost vody?
Tvrdost vody je její vlastnost, která se vyjadřuje obsahem minerálních látek ve vodě, jedná se o vápenaté a horečnaté sloučeniny (především hydrogenuhličitan vápenatý a hydrogenuhličitan horečnatý). V podstatě je tvrdost
vody v každé lokalitě jiná a závisí na skutečnosti, zdali se pro úpravu vody
používá voda povrchová (z vodních nádrží) nebo voda podzemní (z vrtů).
Voda z povrchových zdrojů má menší tvrdost než voda ze studní a vrtů,
protože podzemní voda infiltruje podložím, než se dostane k odběru. Podloží je v tomto případě důležité. Pokud se jedná o vápenitou půdu, bude
voda obsahovat velké množství vápníku a hořčíku, a výsledkem bude voda
tvrdá. Bude-li se jednat o žulovou nebo písčitou půdu, kde je nízký obsah
vápníku a hořčíku, bude odebíraná voda měkká. Tvrdá voda tedy obsahuje
více vápníku a hořčíku. Jednotlivé koncentrace jsou uvedeny třeba v učebnicích chemie. Dolní Poustevna se nachází v oblasti se středně tvrdou vodou.
22) Proč se přidává do pitné vody chlór?
Chlór se přidává do vody z důvodu dezinfekce. Chlór zabraňuje množení
zárodků bakterií ve vodovodních sítích a zaručuje uchování kvality pitné
vody dodávané spotřebitelům z hlediska zdravotní nezávadnosti. Všichni si
musíme uvědomit, že bakterie a další mikroorganismy jsou běžnou součástí
našeho životního prostoru, a kdykoliv se může stát, že během opravy vodovodního potrubí se nežádoucí bakterie dostanou do vodovodní sítě.
Voda dodávaná do sítě musí být ve výborné bakteriologické kvalitě a obsahuje pouze prvky významné pro naše zdraví, a to soli a minerály (připomeňme si problematiku tvrdé vody). A aby byla právě kvalita vody zaručena
až přímo ke spotřebiteli (hovoří se tzv. až ke kohoutku), přidává se chlór ve
velmi malých dávkách na výstupu z vodojemu (popř. z úpravny vody) tzv.
dávkovači. A přidává se proto, že v průběhu distribuce vody sítí dochází
postupně k jeho spotřebování, kdy reaguje se stěnami potrubí a s dalšími
složkami obsaženými ve vodě (nežádoucí mikroorganismy).
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23) Je chlór zdravotně závadný a jaký je maximální obsah chlóru ve
vodě?
Chlór je v malých dávkách zdravotně nezávadný. Jak již bylo uvedeno, působí jako silný dezinfekční prostředek, který chrání před náhodnou kontaminací vody. Maximální obsah chlóru je určen vyhláškou č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Podle této vyhlášky je mezní
hodnota obsahu volného chloru až 0,3 mg/l. Obsah chlóru v této koncentraci není v žádném případě toxický ani zdraví nebezpečný, naopak jeho
přítomnost v pitné vodě zaručí její bakteriologickou nezávadnost.
24) Pokud je voda cítit chlórem, jak zmírnit vliv chlóru na chuť a aroma pitné vody?
Ta míra obsahu chlóru ve vodovodní síti je proměnná veličina, která
kolísá v určitých mezích, kde maximální obsah volného chloru činí 0,3
mg/l. To znamená, že v závislosti na místě v distribuční vodovodní síti
má voda v síti slabší či silnější aroma chloru. Ta koncentrace je relativní
v daných mezích. Ale existují způsoby, jak zmírnit vliv chloru. Vodu stačí
před konzumací několik minut odstát, popř. přidat do ní pár kostek ledu
nebo několik kapek citronu. Další způsob je uskladnění vody ve skleněných láhvích po dobu 24 hodin v chladničce nebo ji převařit.
Ovšem může nastat období, kdy je voda významně cítit chlorem. Avšak
obsah tohoto prvku nesmí přesáhnout danou mezní hodnotu. Tato skutečnost je dána provozními skutečnostmi, mezi něž např. patří údržba
a čištění vodojemů.
25) Můžeš vysvětlit pojem „vodné“ a „stočné“?
Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu do domácnosti, tj. za výrobu a distribuci pitné vody. Množství dodané
vody se měří fakturačním vodoměrem, v případě absence vodoměru na základě výpočtu z předložených údajů vlastníka nemovitosti.
Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení
(odkanalizování) odpadní vody a její čištění na zařízení k tomu určeném.
26) Co určuje cenu stočného a vodného?
Kalkulace stočného a vodného se určuje na základě tzv. vstupů, dle jednotně stanovené metodiky. Hodnota stočného a vodného obsahuje nálady spojené s provozováním vodohospodářské infrastruktury, a mezi ně
se řadí např. el. energie (přečerpávání, čištění odp. vod), chemické prostředky (úprava pitné vody, čištění odpadní vody a likvidace kalu), mzdy
(zaměstnanci a pracovníci provozu), oprava a údržba sítí (havárie), odpisy
majetku, investice pro výměnu stávajících a výstavbu nových sítí a zařízení vodohospodářské infrastruktury, dále poplatky za odběr podzemních vod, poplatky za vypouštění odpadních vod, kalkulovaný zisk provozovatele, daň z přidané hodnoty. Je vidno, že výši stočného a vodného
ovlivňuje mnoho skutečností. V současné době např. stoupá cena energií,
která se promítá a promítne do všech komodit běžného života, tj. i do ceny
stočného.
27) Je pravda, že Město Dolní Poustevna doplácelo provoz nové kanalizace a ČOV?
Ano, je to pravda, město v rámci provozu kanalizace doplácí ze svého provozovateli tzv. ztrátovost provozu. Avšak nejedná se o mnoho milionů, jedná se řádově o částku mezi dvěma až třemi miliony korun. A nebylo jiného
zbytí. Ta částka byla použita rozumně, se snahou nediskriminovat vlastníky
již napojených nemovitostí, a pro zmírnění skokového zvýšení stočného.
28) Mohlo by město vynaložené finance určené k dotování provozu
uplatnit v jiné sféře?
Samozřejmě, že mohlo. Ale skutečnost byla taková, jaká nastala. Museli
jsme reagovat na mnoho skutečností, které v rámci provozu kanalizace
a ČOV vyplynuly. Hledali jsme tzv. zlatou střední cestu s cílem motivace
k napojení na kanalizaci. Nechtěli jsme skoková navýšení stočného, což by
znamenalo negativní dopad na množství odpadních vod. Nadměrné zvýšení stočného by znamenalo snížení nátoku na ČOV a tím k dalšímu tlaku
na zvýšení stočného (nad rámec zvýšení ceny tzv. vstupů). Avšak na rovinu,
co město v současné době nedotuje. Dotuje bytové hospodářství, odpadové
hospodářství atd..
29) Jak dále bude město postupovat s kanalizací?
Jednoduše, proběhnou kontroly napojení. Jak vše proběhne, bude popsáno v příštím čísle vydání Poustevníka.
Zdeněk Hauser,
Odbor správy majetku
MěÚ Dolní Poustevna
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Paříž je vždycky dobrý nápad
Jenn McKinlay
Uplynulo už sedm let od doby,
kdy Chelsea Martinová podnikla
své evropské roční dobrodružství. Potom se musela nečekaně
vrátit, a tak se vrhla na kariéru.
Když jí otec zničehonic oznámí, že se bude ženit, Chelsea si
uvědomí, že tak trochu zahořkla
a její život se zastavil. A s tím se
v žádném případě nehodlá smířit! Proto se rozhodne cestu zopakovat a najít své staré já. Chce
se znovu podívat na místa, která
kdysi navštívila a kde byla opravdu šťastná. A ano, chce se znovu
setkat i se svými tehdejšími milenci: Colinem v Irsku, Marcelinem v Itálii a Jeanem-Claudem
v Paříži. Kdoví, třeba jí jeden
z nich pomůže najít radost ze
života.

SVATBA V CS

Dne 23. 10. 2021 vstoupili v Centru setkávání do svazku manželského Damián Richter a Nela Červenáková. Přejeme mnoho štěstí na
společné cestě životem.
Foto: Michal Schmutzer (Freek Photo)

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Spolek přátel umění Dolní Poustevna, z.s. ve spolupráci s Městem
Dolní Poustevna pořádá dne 4. prosince 2021 „Zdobení perníčků“. Akce
se koná v T-klubu Loutkového divadla v Dolní Poustevně od 14 hodin.
Srdečně zveme rodiče s dětmi na toto předvánoční tvoření.
Iveta Malá

ZÁBAVA S ŽIVOU HUDBOU
Ve spolupráci se sousední obcí Vilémov jsme pro vás připravili zábavu
v Národním domě. Věřím, že to bude pohodově strávený sobotní večer
s příjemnou hudbou a dobrým občerstvením, které pro nás připravuje
kolektiv z Fajn klubu. Více informací naleznete na plakátku. Těšíme se
na vás.
Robert Holec starosta města

Draci se nedělí
Nicola Kinnear
Naučí se drak podělit se
o svůj poklad? Rubínka je
výborná dračice. Poslouchá
všechna Dračí pravidla: krade od VŠECH a o svůj poklad se s NIKÝM nerozdělí.
Ostatní zvířata toho začínají
mít opravdu dost. Kdyby se
jim tak podařilo změnit Dračí

listopad 2021
pravidla... Krásný pohádkový
příběh o tom, jak je důležité se
podělit.

Vaříme bez hladových
potravin
Héléne Comlan
„Upravte svou váhu, získejte
pocit vitality, braňte se vzniku
cukrovky a kardiovaskulárních nemocí – za stravu s nízkým glykemickým indexem
vám tělo poděkuje“. Stává se
vám, že se nacpete k prasknutí, ale po chvíli si vaše tělo žádá
další jídlo? Saháte-li po tzv.
„hladových potravinách“ s vysokým glykemickým indexem,
přinese vám to chvilkové uspokojení a rychlý nárůst hladiny
cukru v krvi, tělu však neprospějete. Proto byste raději měli
volit potraviny s nízkým glykemickým indexem. V této knize
naleznete 40 receptů na nízkoglykemické dobroty zahrnující studená jídla, hlavní chody
i lahodné sladké dezerty, které
si můžete dopřát zcela bez výčitek svědomí.

Další nové knihy
naleznete na
webových
stránkách
města v sekci
Volný čas –
Knihovna.
Hokejový oddíl HC Kanci
nabízí zapůjčení bruslí pro
mládež. Informace na tel.:
M. Jírovský 412 337 020,
774 446 512,
Z. Bašta

602 355 299.
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MISTRYNĚ ČR U NÁS NA STŘELNICI SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ STAROSTŮ
Starostové opět řešili hlavně zdravotní péči a kůrovcovou kalamitu
ČTVEREC
Společné jednání starostů obcí Šluknovska se konalo v tomto volebním
Střelnice Čtverec se stále častěji dostává do podvědomí profesionálních střelců. Tvrdí se o naší
střelnici, že je jednou z nejhezčích
a v současnosti i nejtěžších střelnic
v republice. Proto i naše pozvání
přijala Mistryně ČR Martina Matějková. Dne 22. 8. 2021 se Martina Matějková na mistrovství České
republiky v Brně stala Mistryní
ČR v kategorii Juniorky. Ve složení
Bryndová, Matějková a Závišková
se podařilo vybojovat střelkyním
bronzovou medaili ve skupině ženy.
První cenný kov z mistrovství České
republiky pro naši střelkyni Adélu
Bryndovou. Neboť jsme jedna velká
střelecká rodina, pozvali jsme Martinu k nám na střelnici. Střelnice
sklidila obrovskou pochvalu. Holky spolu trénují na Čtverci. Tímto
chceme poděkovat Mikovu a Městu
Dolní Poustevna za příznivou podporu. Na příští rok plánujeme pozvat
k nám na střelnici olympijské vítěze Davida Kosteleckého a Jiřího Liptáka. Letos nám to covid bohužel nedovolil.
Za MS Jezevec Poustevna Brynda Petr

DOROST

TJ HVĚZDA TRNOVANY “B“ – FK RUMBURK/FK DOLNÍ
POUSTEVNA 11 : 3
sobota 25. 9. 2021 od 10.00 hod., 5. mistrovské utkání dorostu, diváků:
20, hrací doba: 2 x 45 minut, rozhodčí: Filo, poločas: 5 – 2
sestava: Jeništa, Kramer, Třísko, Mach, Marciňák, Richter, Milák,
Hofman, Hoke, Petrla, Liška
střídání (hokejově): Rouha, Jírovský, Hauser (B – 2.poločas), branky:
Petrla 2, Liška
Co k tomuto debaklu dodat. Soupeř byl zdatnější při hře s míčem
a v kombinaci. My jsme mu výhru usnadnili. Každé naše zpracování
míče, přihrávka či odkop skončil na kopačkách soupeře a ten naše chyby trestal brankami. Každý hráč by se měl nad svým špatným výkonem
zamyslet!
FK RUMBURK/FK DOLNÍ POUSTEVNA – FK RTYNĚ/FK KOSTOMLATY 15 : 0
neděle 3. 10. 2021 od 10.30 hod., 6. mistrovské utkání dorostu, hřiště:
Dolní Poustevna, diváků: 50, hrací doba: 2 x 45 minut, rozhodčí: Červený, poločas: 8 - 0
sestava: Jeništa, Kramer, Müller, Třísko, Marciňák, Richter, Hofman,
Milák, Hoke, Liška, Chalánek střídali (hokejově): Jírovský, Hauser (B),
Rouha, Petrla, Kučera, Demeter branky: Chalánek 6, Petrla 2, Demeter
2, Rouha 2, Hoke 1, Richter 1, Liška 1
Hosté nastoupili pouze o deseti hráčích a tak bylo od první minuty
jasné, kdo je pánem na hřišti. Soupeře jsme nepustili za celý zápas do
žádné velké šance a jen se tedy řešila otázka, na jakém čísle se zastaví
počet našich vstřelených branek. Naše kluky chválíme!!!

FK JISKRA VELKÉ BŘEZNO – FK RUMBURK/FK DOLNÍ POUSTEVNA 5 : 6
neděle 10. 10. 2021 od 10.00 hod., 7. mistrovské utkání dorostu, diváků: 15, hrací doba: 2 x 45 minut, rozhodčí: Doležal, poločas: 3 : 2
sestava: Hauser, Demeter, Mach, Müller, Marciňák, Třísko, Milák,
Hofman, Hoke, Petrla, Liška
střídání (hokejově): Rouha, Jírovský, Jeništa, Kučera, Kramer, branky: Petrla 3, Liška, Demeter, Jeništa
Naši kluci se během zápasu dopouštěli hrubých chyb, které soupeř
trestal brankami. Po celý zápas však bojovali a snažili se chyby napravit,
vyrovnat a zvítězit. Vše se projevilo na konci mače, kdy jsme soupeři
nastříleli tři branky a zaslouženě vyhráli. Tak se má hrát.
Gratulujeme a všechny do jednoho je chválíme!!!
P. Kramer, J. Trégr

období podvanácté, hostitelem bylo tentokrát město Šluknov. Starostka
města Mgr. Eva Džumanová v úvodu představila investiční aktivity Šluknova v posledním období, pohovořila i o plánovaných akcích, např. o rozsáhlé
rekonstrukci sladovny, kulturní památky. Měl by v ní být umístěn minipivovar, restaurace a ubytování, počítá se s náklady až 120 mil. Akce bude rozložena do několika let. Z problémů byla zmíněna především problematika
šluknovského sídliště, které je sociálně vyloučenou lokalitou a je pro město
velmi problematickým. Úklid veřejných prostranství a následná likvidace
komunálního odpadu významně zatěžuje městský rozpočet. Situace neustále zhoršuje, migrace obyvatel je obrovská. Přes veškeré přísliby centrálních
orgánů chybí obcím systémové řešení a nástroje k aktivnímu řešení tohoto
problému.
Dalším bodem jednání bylo vystoupení ředitele dvou významných cyklistických závodů na Šluknovsku Mgr. Jana Novoty. Zrekapituloval průběh
závodů, a to jak Tour de Feminin, tak i Tour de Zeleňák. Obě akce byly hodnoceny úspěšně, kvalitativní úroveň a bezpečnost závodnic se významně
zvyšuje. Zároveň jsou již rovněž na hranici organizační kapacity, je potřeba
se zamyslet nad dalším vývojem. Závody jsou vynikající pozitivní prezentací regionu, v případě Tour de Feminin, díky mezinárodnímu obsazení i ve
světě. Poděkování na závěr mířilo i k přítomným starostům, kdy jejich sdružení i obce samotné akce podporují, nejen finančně, ale i materiálně a dobrovolnickou prací.
Opakovaně také starostové řešili negativní dopady kůrovcové kalamity na
majetek obcí. Především cesty velmi trpí, těžkou technikou jsou poškozovány obecní krajské, obecní i lesní. Pohyb po lesích je komplikovaný. Situaci
na místě objasnil a na velmi kritické připomínky reagoval lesní správce LS
Rumburk, společnosti Lesy ČR s. p. Ing. Roman Kratochvíl. Zdůraznil, že
kalamita je na Šluknovsku momentálně nejsilnější v ČR, jsou těženy mnohonásobky obvyklých objemů dřeva, které je nutné v relativně krátkém čase
z lesa vyvézt, aby se přibrzdilo další množení kůrovce. Personálně jsou LČR
na hranici kapacity. Připustil, že řada najímaných dodavatelů a dopravců je
problematických, LČR je sankcionují a následně je již případně nevyužívají.
Byla přislíbena lepší komunikace se samosprávami a snaha o minimalizaci
negativních dopadů.
Dalším bodem jednání byl stav a provoz nemocnice v Rumburku. Potíže nemocnice v Rumburku trvají již dlouhou řadu let. Během minulých
let došlo k změnám vlastnické struktury, kdy nejprve nemocnici vlastnilo
a provozovalo město Rumburk, které časem nebylo schopno finančně udržet výrazně ztrátový provoz. Následně proběhlo insolvenční řízení, kdy po
významném tlaku ze strany obcí regionu i široké veřejnosti nemocnici odkoupil Ústecký kraj. Nejprve ji sice poněkud nelogicky zařadil do Krajské
majetkové, a.s., ale následně ji již nové krajské vedení zařadilo jako provozní
středisko Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která je součástí společnosti Krajská zdravotní, a.s. Ta je s více než devíti tisíci zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším
zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. Potud se tedy vše zdá v pořádku a současné organizační nastavení dává naději, že adekvátní zdravotní, a i akutní
lůžková péče zůstane v regionu zachována a nadále rozvíjena. Vážné ekonomické a personální problémy provází nemocnici několik posledních let
a nic zásadního na této situaci nezměnily ani výše uvedené transformační kroky. Stále dochází k náhlému omezování rozsahu poskytované péče,
jak interní, tak chirurgické! Vznikající ztrátu vyplývající z nedostatečných
výkonů ponese Krajská zdravotní, a.s., což jistě není také trvale udržitelné.
Náhlé a těžko předvídatelné omezování péče působí samozřejmě prioritně velké problémy našim občanům, ale i praktickým lékařům i Nemocnici
Varnsdorf, která není např. způsobilá plně nahradit výpadky rumburských
pracovišť. K aktuální situaci v nemocnici i k plánům do budoucna podal
informace ředitel zdravotní péče pracoviště Rumburk MUDr. Michal Tichý. Potvrdil vážné personální a následně organizační potíže, které jsou
negativním důsledkem předchozího období. Informoval o připravované
modernizaci objektu tzv. chirurgie v řadu 700 mil. Kč i dalšího vybavení
za cca 150 mil. Kč. Mělo by se jednat o dotační finanční prostředky, schváleny však zatím nejsou. Ze strany starostů zazněly vážné obavy nad dalším
personálním vývojem i rozsahem poskytované péče, obrátí se tedy dopisem
na předsedu vlády A. Babiše se žádostí o podporu při zajištění financí na
základní lůžkovou péči v regionu. Příští jednání se bude konat v prosinci
v Dolní Poustevně.
Jan Kolář, předseda SPRŠ
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Po stopách Roalda Dahla.

Knihvazačský workshop.

Vítězné logo.

Autorské čtení a beseda.
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