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NÁVŠTĚVA PREMIÉRA ČESKÉ
VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Školní rok 2021/2022 zahájilo 18 nových prvňáčků s paní učitelkou
REPUBLIKY V DOLNÍ POUSTEVNĚ Janou
Vomáčkovou. Ke slavnostnímu přijetí došlo v Centru setkávání
V pátek 17. srpna 2021 navštívil Dolní Poustevnu předseda vlády
České republiky Andrej Babiš. Předmětem jednání byly potřeby města
po červencových povodních. Společně jsme řešili rozsah škod, které
velká voda napáchala na městském i soukromém majetku. Současně
jsme byli ve spojení i s paní ministryní pro místní rozvoj, Klárou Dostálovou, a bavili se o možnostech čerpání dotačních titulů na odstraňování
těchto následků. Jedná se o dotační titul „Živel 2“, ze kterého bychom
rádi čerpali finance.
Dalším tématem byl rozpočet města, který měl pan premiér připravený deset let zpětně. Bavili jsme se o postupném rozvoji a investicích
v našem městě. Následovala krátká prohlídka hasičské zbrojnice, sportovního areálu a sportovní haly. Na závěr návštěvy pan premiér podepisoval přítomným zájemcům své knihy.
Bez ohledu na rozdílnou politickou příslušnost zastávám názor, že
tato návštěva byla pro město prospěšná. Kdy naposledy a kdy do budoucna tu zase budeme předsedu vlády mít.
Robert Holec, starosta města

dne 1. 9. 2021.
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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

MALOVÁNÍ NA SKLO
Malování na sklo se Simonou Machorkovou opět v Loutkáči v Dolní
Poustevně.
Termíny: sobota 25. 9. – 13:00 hod., sobota 23. 10. – 13:00 hod.,
sobota 20. 11. – 13:00 hod., sobota 11. 12. – 13:00 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkuji za kytičku a peněžitý dar od pana starosty k mému životnímu jubileu.
Helena Štiková, Karlín
Děkuji panu starostovi za krásný dárek k mým narozeninám.
František Gaži

INZERCE
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Dolní Poustevně či okolí.
Telefon: 736 259 098.
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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
11.–12. 9. 2021
MDDr. Fidler Jan
Vokolkova 546, Děčín
412 520 164
18.–19. 9. 2021
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2, Děčín 1
412 511 482
25.–26. 9.
pohotovost nebude sloužena
2.–3. 10. 2021
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
412 507 588
9.–10. 10. 2021
MDDr. Bolfík Ondřej
Varšavská 1863/7, Děčín VI
737 501 440
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.

září 2021

Poustevník

LETNÍ KINO – MATKY
V měsíci srpnu jsme mohli opět po dlouhé odmlce spustit promítání
v letním kině v našem městském parku. Zajímavý a vtipný český film
a dobré počasí přilákaly velké množství milovníků sledování kina pod
otevřeným nebem. Jsme velmi rádi, že jsme mohli na tuto naší novou
tradici znovu navázat. Všem, kteří přišli tuto kulturní akci podpořit,
moc děkujeme.
Robert Holec, starosta města
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mnoha změnami a měnila se i místa sídla. Např. se také knihovna nacházela v domě č.p. 250 do roku 1960, kde je nyní restaurace „U Krejzů“
nebo v domě č.p.68 u autobusové zastávky. Letos naše knihovna slaví
100 let. Tato bezesporu významná událost si zaslouží oslavu. Tímto si
Vás dovolujeme pozvat na zajímavý program. Pro děti i dospělé máme
na začátek října připravenou celotýdenní hru „Po stopách Roalda Dahla“ (pravidla hry budou včas zveřejněna). V sobotu 16. října dopoledne
bude workshop s knihařskou tématikou v T-clubu a odpoledne se můžete těšit na autorské čtení s následnou besedou v Centru setkávání.
A na konec máme pro vás všechny (i nečtenáře) Velkou výzvu! Také
máte pocit, že naší knihovně něco chybí? Ano, chybí. Chybí nám výrazné
označení knihovny nebo originální logo. Vaše návrhy můžete nosit přímo do knihovny nebo zasílat na email: knihovna@ dolnipoustevna.cz.
Tři nejlepší návrhy čeká zajímavá odměna a vítězný návrh realizace. Výzva potrvá od 6. 9. do 6. 10. 2021.
Těšíme se na Vás na akcích a děkujeme Městu Dolní Poustevna za
podporu.
t.č. knihovnice Lucie Englerová a Lucie Syrovátková

DÚKmobil
INFORMACE K VOLBÁM DO
POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR 8. a 9. 10. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dvou
dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná ve 14:00 hodin
a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin
a končí ve 14:00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let. Volič hlasuje osobně. Povinností voliče je po
příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství
ČR, a to platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, anebo služebním pasem České republiky.
Hlasování na voličský průkaz: volič je povinen voličský průkaz předložit a odevzdat OVK, je povinen prokázat svou totožnost a státní občanství
ČR.
Lhůta, kdy mohou voliči žádat o voličské průkazy (osobně do 6. října do
16:00 hodin, v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky do 1. října do 16:00 hodin) již běží.
Hlasování mimo volební místnost: volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad a ve dnech voleb Okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena. Kontakt: 412 397 221 kl. 22, 704 319 696
Další informace na www.dolnipoustevna.cz - ÚŘAD – VOLBY- VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané dne 8. a 9. října 2021.
RP

100 LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Dokážeme si představit, jak to tenkrát asi vypadalo před sto lety? Svět
se vzpamatovával z 1. světové války, ale válečné útrapy byly vidět na každém kroku. Nejinak tomu bylo i v Dolní Poustevně, kde se každý snažil
vrátit k obyčejnému životu. Stavělo se nové, bouralo staré, zakládaly se
nové politické strany, různé spolky a nové firmy a schvalovaly se nové
zákony v nově zřízeném státě.
1. Knihovnický zákon, schválený v roce 1919, zavedl povinnost zřídit
knihovnu v každé obci „na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech
vrstev obyvatelstva“. Zákon také stanovil zřizovat na obci nezávislé knihovnické rady, ty měly na starost záležitosti provozu knihovny např.
výběr personálu, akvizice, výpůjční řád. Díky tomu má dodnes Česko
jednu z nejhustších sítí knihoven na světě. Knihovna v našem městě byla
založena v roce 1921. Prvním knihovníkem se stal učitel Alfred Dittrich.
Nesmíme však zapomenout i na další knihovníky, byl jím p. Soumar, p.
Sádovská, p. Sádovský. Knihovní rada v r. 1922 byla ve složení: předseda
učitel Josef Herzig, odborný učitel Karl Gröbner, učitelka ručních prací
Marie Strassnerová, továrník August Hoffman, pekař Ignaz Hille a květinářský dělník Johann Baumgartl. Od svého vzniku prošla knihovna

Dne 9. srpna 2021 měli občané a návštěvníci Dolní Poustevny možnost využít nově spuštěné služby Dopravy Ústeckého kraje DÚKmobil –
mobilní informační kancelář. V dopoledních hodinách dorazila k parku
u pošty speciálně upravená dodávka s informační a prodejní kanceláří,
ve které obsluha podávala občanům informace ohledně integrovaného
dopravního systému, dopravních spojení, jízdních dokladů, rodinných
výletů apod. V mobilní kanceláři je také k dispozici bezdrátové připojení
k internetu, tiskárna pro výtisk požadovaných informací či informační
letáčky a mapy k turistickým linkám. Do budoucna je plánováno dovybavení kanceláře o odbavovací systém sloužící k prodeji jízdních dokladů. Nyní již plánují pracovníci dopravy Ústeckého kraje nový rozvrh
zastávek vozidla, o kterých Vás budeme předem informovat. Prozatím
je nejbližším termínem 15. září 2021 od 9:30 – 13:30 hodin u pošty.
Lukáš Hrivňák

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Smlouva o dílo je podepsaná! V průběhu měsíců září a října postupně
dojde k opravám šesti místních komunikací. Ulice Vyhlídková, Střední, U Kostelíka, Na Růžku, Na Kopci a Chalupářská dostanou do konce letošního roku nový asfaltový povrch, dohromady za necelých sedm
milionů korun. Původně měla být investice rozdělena do dvou let, ale
díky dobré finanční situaci a především vysoké míře dotace (5,5 mil.
Kč), jsme se rozhodli zrealizovat tento záměr v plném rozsahu již letos.
Všichni dotčení majitelé nemovitostí budou v nejbližších dnech kontaktováni a informováni o průběhu realizace. V některých dnech budou
jednotlivé komunikace z důvodu příprav a samotné pokládky uzavřeny.
Po dohodě se zhotovitelem bude také majitelům nemovitostí, okolo
kterých se budou komunikace opravovat, nabídnuta možnost doasfaltování vjezdů k rodinným domům za smluvní cenu 500 korun za metr
čtvereční. Kontakt na firmu a informace k této nabídce obdržíte také do
schránek.
Není v našich silách opravit všechny místní komunikace najednou, ale
postupně bychom tohoto cíle rádi dosáhli.
Robert Holec, starosta města
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KANALIZACE

Vodohospodářský projekt „Kanalizace a ČOV Dolní Poustevna“
V předminulém vydání Poustevníku byla zveřejněna Výzva k napojení nemovitostí na městskou kanalizaci ukončenou na ČOV Dolní Poustevna včetně
podmínek napojení a návrhu dalších opatření vedoucích k zajištění povolení
užívání celkem 307 ks kanalizačních přípojek na území obce Dolní Poustevna
(místní části Dolní Poustevna a Horní Poustevna). S ohledem na skutečnost, že
vodohospodářský projekt přechází do své druhé poloviny období udržitelnosti, je
nezbytné projekt řádně dokončit a připravit se na další, a to finální fázi projektu,
čímž je vložení nově vybudovaného majetku do společnosti SVS a.s. S ohledem
na skutečnost, že většina objektů v zájmovém území nově vybudované kanalizace je již řádně napojena, stále není naplněna maximální napojenost nemovitostí.
Tato skutečnost znamená dořešit kanalizační napojení doposud nenapojených
nemovitostí a následně zahájit procesy vedoucí k povolení užívání kanalizačních
přípojek.
V souvislosti s napojením nemovitostí na kanalizaci a dalším postupu ohledně
povolení užívání přípojek se obrací mnoho vlastníků s mnoha dotazy. Abych další
postup řešení projektu ujednotil, sepsal jsem položené otázky, na které se budu
snažit co nejjednodušeji odpovědět.
1. Jaké byly vlastnické poměry provozování veřejné kanalizace a veřejného vodovodu v obci Dolní Poustevna před realizací projektu výstavby nové kanalizace a ČOV Dolní Poustevna?
Tyto poměry sahají do začátku devadesátých let minulého století, kdy na základě majetkoprávní transformace vznikl právnický subjekt Severočeské vodovody
a kanalizace a.s. (dále jen „SĆVaK a.s.), který zajišťoval a dodnes zajišťuje provozování veřejných vodovodů a veřejné kanalizace na území naší obce, které byly na
základě rozhodnutí tehdy obce Dolní Poustevna majetkově vloženy do Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen „SVS a.s.“).. Na základě těchto skutečností
je město Dolní Poustevna akcionář společnosti SVS a.s..
Vloženým majetkem se rozumí veřejné vodovody včetně vodních zdrojů
a historická (jednotná) kanalizace. Historická kanalizace byla ze strany SVS a.s.
a provozovatele SČVaK a.s. v roce 2017 předána zpět do vlastnictví Města Dolní
Poustevna, a to na základě vybudované nové kanalizační soustavy ukončené na
ČOV Dolní Poustevna.
2. Jaké jsou současné vlastnické poměry provozování veřejné kanalizace
a veřejného vodovodu v obci Dolní Poustevna po výstavbě nové kanalizace
a ČOV Dolní Poustevna?
Co se týče veřejných vodovodů a vodních zdrojů, zde je to beze změny. Tento
majetek je vložen do společnosti SVS a.s. a provozován společností SČVaK a.s..
Nově vybudovaná veřejná kanalizace ukončena na ČOV Dolní Poustevna včetně
čistírny, přečerpávacích stanic a veřejných částí přípojek (veřejných z toho důvodu,
že se nachází ve veřejných pozemcích – komunikace) je ve vlastnictví Města Dolní Poustevna. Po jejím dokončení se na základě provedeného koncesního řízení
stala provozovatelem společnost SČVaK a.s.. Provozování nové vodohospodářské
infrastruktury je tedy řešeno na základě uzavřené koncesní smlouvy. Přepojením
nemovitostí na novou kanalizaci ukončenou na ČOV z provozního a legislativního hlediska ztratila v části svůj význam původní (historická) kanalizace. Původně
byla kanalizace řešena jako jednotná, tj. odváděla dešťové vody a odpadní vody
z přepadů septiků do místních vodotečí Lučního a Vilémovského potoka. Dnes
je tato kanalizace výhradně dešťová a nesmí být do ní vypouštěny žádné odpadní
splaškové vody z domácností.
3. Můžete nám vysvětlit pojem provozování vodovodů a kanalizací?
Především se bavíme o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Jejich
provozování je stanoveno zákonem č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění s doplněním prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., a v neposlední řadě zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách
(vodní zákon), v platném znění. Veřejným vodovodem je provozně samostatný
soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž
jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její
úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem. Veřejná kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně
a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož
i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Kanalizace je vodním dílem. Provozování vodovodů nebo kanalizací je souhrn činností,
kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod.
Rozumí se jím zejména dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo manipulačních řádů, kanalizačního
řádu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad
provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny
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pro vodné a stočné a další související činnosti. Za dodávku pitné vody do domácnosti provozovatel fakturuje tzv. vodné, za odvedení a vyčištění odpadních vod
z domácností (ale i z provozů) fakturuje tzv. stočné. Jejich výše je dána kalkulací, ve které se odráží veškeré náklady na zajištění provozuschopnosti předmětné
technické infrastruktury.
4. Můžete vysvětit pojem jednotná kanalizace a oddílná kanalizace?
Jednotná kanalizace je kanalizační systém, který odvádí společně dešťové vody
a odpadní vody z přepadů septiků do vod povrchových. Z odborného hlediska
se jedná o vypouštění odpadních vod do vod povrchových, vesměs do vodotečí.
Jednotná kanalizace byla v naší obci před vybudováním nové kanalizace zakončené na ČOV Dolní Poustevna, tj. ona historická kanalizace, kde odpadní vody
byly vypouštěny do místních vodotečí Lučního a Vilémovského potoka. Mnoho
z Vás si pamatuje zakalené vody Lučního potoka při výustích historické kanalizace. Oddílná kanalizace znamená, že je v obci k dispozici jak kanalizace ukončená
na ČOV (odvádění a čištění znečištěných vod z domácností) tak i kanalizace pro
odvádění dešťových vod ze střech objektů a zpevněných ploch. V současné době
máme v Dolní Poustevně k dispozici oddílnou kanalizační soustavu.
5. Vlastním v Dolní Poustevně nemovitost v lokalitě, kde není vybudována kanalizace. Je povinností obce nebo provozovatele veřejné kanalizace vybudovat
kanalizační stoku pro napojení mé nemovitosti?
Není. Tuto skutečnost potvrzuje několik platných zákonů (zákon č. 254/2001
Sb., vodní zákon v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcí vyhláška a zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění). Vždy
hovořme o jasné podstatě věci, kde je povinností vlastníků (popř. správců) staveb
zabezpečit své stavby odváděním, čištěním popř. jiným zneškodňováním odpadních splaškových vod. Tuto skutečnost může vlastník zajistit buď vlastním povoleným nakládáním s vodami, nebo smluvním zajištěním odvádění odpadních
vod. Zákon ukládá každému, kdo produkuje odpadní vody, řadu povinností při
jejich likvidaci. To znamená, že vypouštění odpadních vod mimo příslušnou kanalizační síť (např. do vodního toku přes septik se zemním filtrem nebo domovní
čistírnu) je možné pouze na základě povolení vodoprávního úřadu. Ten stanoví
limitní hodnoty znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách, dále četnost jejich rozborů v autorizované laboratoři a způsob jejich předkládání. Veškeré
náklady s tím spojené si hradí a zajišťuje vlastník či správce nemovitosti. Naopak
povinností vlastníka kanalizace je umožnit připojení nemovitosti na kanalizaci,
pokud se připojovaná nemovitost (ať už jde o stavební parcelu nebo objekt) nachází na území obce s kanalizační sítí, připojení dovoluje situování kanalizace podle
technických možností a budoucí uživatel splní podmínky stanovené zákonem č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění
(tyto podmínky jsou vesměs obsaženy ve smlouvě uzavřené s provozovatelem).
Stručně řečeno, z výše uvedeného vyplývá povinnost všech osob dbát o ochranu
životního prostředí, aby nedocházelo k znečišťování povrchových a podzemních
vod, a to zabezpečením odvádění a čištěním odpadních vod dle platné legislativy.
6. Pokud je v lokalitě, ve které vlastním nemovitost vybudována splašková kanalizace, jsem povinen provést napojení nemovitosti (stavby) na splaškovou
kanalizaci?
Je dobře, že v této otázce figuruje pojem „splašková“. Pojem „splašková“ kanalizace je vázaný na odpadní vody z domácností (WC, kuchyň, koupelna) odváděných pomocí přípojky do kanalizačního systému ukončeného na ČOV. Splaškové
vody se vyprodukují v každé domácnosti a jejich množství je závislé na vybavení
domácností. Splaškové vody obsahují velké množství odpadních látek, kde při jejich vypouštění do místních vodotečí ovlivňují kyslíkový režim v toku (odpadní
látky se v toku rozkládají a tím vyčerpávají kyslík rozpuštěný ve vodě, zde ještě působí vliv režimu proudění vody v toku - bystřinný nebo říční). Pokud tyto
odpadní látky (organického původu) překročí určitou mez, dochází k zahnívání vody a následnému zápachu. Kdo se vyzná v problematice eutrofizace (rozvoj
řas a dalších organismů ve vodních nádržích), která je zapříčiněna znečištěním
dusíkem a fosforem, ví o co se jedná. Z tohoto důvodu se nesmí splaškové vody
vypouštět volně do vodoteče, resp. do dešťové kanalizace. A nyní k otázce. Vlastníci staveb jsou povinni zabezpečit zneškodňování odpadních vod v souladu se
stávající legislativou. K naplnění této povinnosti může obec rozhodnutím uložit
vlastníkům (správcům) staveb povinnost připojit se na kanalizaci za účelem zabezpečení odvádění a zneškodňování odpadních vod a při napojení na kanalizaci,
která je ukončena čistírnou odpadních vod, zamezit vypouštění odpadních vod
přes septiky. Tato pravomoc obce je dána existencí splaškové kanalizační sítě, vznikem odpadních vod na stavbě a kdy je to technicky možné. Pojem „kdy je to technicky možné“ je relativní. Lze jej chápat z technického hlediska na straně vlastníka
nemovitosti (spád, stavební a technické překážky) nebo na straně provozovatele
(kapacita kanalizace, kapacita ČOV).
Zdeněk Hauser

(pokračování v příštím čísle)
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VELKÁ CENA DOLNÍ POUSTEVNY
V sobotu 14. 8. 2021 se uskutečnil na střelnici Čtverec již 60. ročník Velké
ceny Dolní Poustevny - závod ve střelbě na baterii – závod na 100 terčů.
Tento závod patří mezi nejstarší závody v České republice a letos poprvé
na nových plně automatických vrhačkách. Závodu se zúčastnilo 27 střelců z celé republiky. Tento závod si oblíbili střelci nejen z blízkého okolí, ale
hlavně sportovní střelci z Hradce Králové, Prahy, Mělníka, Ústí nad Labem.
Vítězem se stal p. Moravec, na 2. místě p. Archleb a 3. místo p. Koloc. Závod
se vydařil a při předání cen byl i sponzor pan Ježek – Mikov a starosta města
pan R. Holec Nejlepším domácím střelcem byla Adéla Bryndová na 6. místě. Všichni, kdo na střelnici zavítali, si pochvalovali nejen průběh závodu,
ale především vynikající kuchyni. Poděkování patří městu Dolní Poustevna,
které finančně přispělo na rekonstrukci střelnice a firmě Mikov.
Hynek Jirman

KOULENÁ A ZAVÍRÁK 2021
Turnaj dvojic ve Francouzských koulích - Pétanque a Zavírák, poslední párty
u bazénu v Beach club Marina bar Dolní Poustevna. SOBOTA 18. ZÁŘÍ 2021
VE 13:00 HODIN.
Koulená – Pétanque
Open turnaj dvojic v Pétanque vhodné i pro školáky. Hraje se podle oficiálních pravidel Pétanque, ale dvojice se mohou těsně před zápasem dohodnout na
úpravě pravidel. Startovné je stokoruna za osobu - důchodci, invalidé a děti do
15 let zdarma. Vítězové získávají originální poháry a medaile z keramické dílny
pana Honzy Krále. Ředitel turnaje a hlavní rozhodčí je pan Michal Pavlovič. Po
turnaji Dj. afterpárty u bazénu.
ZAVÍRÁK – rožnění pašíka a poslední skok do bazénu.
Poslední letošní párty v Beach clubu Marina bar Dolní Poustevna. Narozeninová oslava Zdenek 54!
K tanci i poslechu nám zahraje Dj. VÁPNO. Plážový volejbal, nohejbal, pingpong, bar, gril, bazén, bublinková vana, muzika. Předsezónní schůze HC Kanci
Dolní Poustevna. !!!Vstupné na párty je flaška kořalky nebo šiška salámu!!! Mariňácký standard: Bazén, bar vodou chlazený, gril centrum, diskotéka, pískové
a antukové hřiště, pingpong, posilovna, Wifi, minikemp - kola a motorky vítány.
Pořádá hokejový klub Hc Kanci Dolní Poustevna ve spolupráci s městem Dolní
Poustevna, Beach clubem Marina bar (Relax klub&Marina bar) a Fajnklubem.

MĚSTSKÉ LESY
Vážení obyvatelé Dolní Poustevny,
tak jako jsem psal o dění v městských lesích v měsíci červnu, chci vám přiblížit i aktuální situaci. Jak jsem naznačoval v předešlém článku, zdálo se, že průběh počasí nám napomůže ke zvládnutí kůrovcové kalamity, avšak bohužel se
tak neděje a množství napadených smrků stále narůstá i přes veškeré naše úsilí.
Ke konci srpna budeme mít zpracováno přibližně 3000 m3 nahodilých těžeb
a to převážně kůrovcových. Podle tohoto vývoje předpokládám, že se letošní
těžba bude pohybovat kolem 5000 m3. Tato situace není nikterak příznivá, ale
i tak se musíme snažit tento boj nevzdávat, což nám také ukládá Lesní zákon.
Vím, že ti z vás, kteří navštěvují lesy v okolí města, ať už městské nebo jiných
vlastníků, jsou nemile překvapeni, když přijdou někam, kde ještě před měsícem
stál vzrostlý les a najednou stojí na vykácené pasece plné větví po těžbě. Nebojte se, my ten nepořádek uklidíme a postaráme se o založení nového lesa, na
některých místech si les s naší malou pomocí dokáže poradit sám. Jak se říká:
„Příroda je mocná čarodějka.“ Zkrátka musíme si zvyknout na nový charakter
lesa, který bude zřejmě trochu jiný, než známe, ale je potřeba být trpěliví, vždyť
nový les roste více než sto let. Lesu Zdar!
Váš odborný lesní hospodář, Weiner Martin
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INFORMACE Z LESNÍ SPRÁVY
RUMBURK (Stav k 31. 07. 2021.)

KOMENTÁŘ:
I v roce 2021 pokračuje na LS Rumburk kůrovcová kalamita. Naší prioritou
stále zůstává zpomalit a časem zastavit tuto kalamitu. Přes všechny problémy
stále důsledně vyhledáváme kůrovcem napadené stromy, těžíme je a asanujeme. To znamená, že likvidujeme kůrovce buď odkorněním, insekticidními
sítěmi, chemickým postřikem nebo například tak zvanou fumigací. Od ledna
do července 2021 jsme ve Šluknovském výběžku a části Lužických hor vytěžili 236 412 m3 smrkového dřeva a práce stále pokračují. Předpokládáme, že
výše kůrovcových těžeb se bude koncem roku 2021 pohybovat kolem 600 000
m3. Zatím neustává ani intenzivní odvoz dřeva, jelikož pro nás stále platí, že
bez kácení napadených stromů a prací s tím spojených není možné kalamitu
zvládnout. Zde opět připomínám, že je to záležitost dočasná, tzn. po dobu
kalamitního stavu. Uvědomujeme si, že problémy spojené s naší usilovnou
prací trvají dlouho, že je to náročné pro všechny obyvatele v regionu, a proto
bychom Vám chtěli poděkovat za shovívavost, toleranci a pochopení.
UZAVŘENÉ STEZKY A CESTY
Na delší dobu, avšak dočasně je uzavřena část naučné stezky Okolím Studence a část stezek v okolí Dolního Prysku (https://mapy.cz/s/dupalavufo), a
pak také Pavlínino údolí (https://mapy.cz/s/cudamobuku). V obou lokalitách
hrozí nebezpečí pádu stromů na návštěvníky lesači střet s lesnickou technikou. Na zprůchodnění pracujeme.
Dále je možné se v lese potkat s velmi krátkodobými uzavírkami cest (v
řádech dnů), kde probíhá těžební zásah. V terénu je vždy tato událost řádně
označena informačními cedulemi. Aktuálně se jedná například o Vápennou
cestu (z Vápenky do Doubice – směrem k NP).
HLÁŠENÍ PROBLÉMŮ
V případě, že budete mít jakýkoliv problém s lesnickým provozem, prosím
kontaktujte nás, ať už přímo lesního správce nebo mě osobně (viz níže). Budeme se snažit Vám vyjít vstříc. Pokud budete mít problém v terénu, hodně nám
pomůže lokalizace prostřednictvím souřadnic, budeme schopni problém
rychle lokalizovat a řešit. Děkujeme.
KONTAKTY NA LS
Lesní správa Rumburk, Sukova 785/22a, Rumburk, 408 01
Lesní správce: Ing. Roman Kratochvíl, roman.kratochvil@lesycr.cz,
724 524 957
Za Oblastní ředitelství Severní Čechy zpracoval: Ing. Jan Drozd, 737276982,
jan.drozd@lesycr.cz

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat jménem celé své rodiny všem zúčastněným, kteří se podíleli na uskutečněném tenisovém klání v ženských
čtyřhrách dne 21. 8. 2021, na Memoriálu Jindřišky Mitošinkové. Velice děkujeme jmenovitě paní Zdeně Mickové za vedení a organizaci všech tří ročníků.
Díky ní se vždy sešly úžasné počty žen a dívek, které si přijely zahrát, pobavit
se a zavzpomínat. Také bychom chtěli poděkovat za spolupráci panu Vladimíru Tesaříkovi, který zapisoval a vedl průběh turnaje a se zdatností mistra
umístil a vyryl jména letošních výherkyň na putovní pohár, který byl hlavní
cenou. V neposlední řadě patří také poděkování i obsluze, která poskytovala
úžasné zázemí jak hráčkám, tak i jejich fanouškům, rodinám a divákům, jmenovitě Petře Koblihové, Sandře Burešové a Petře Velčevové. Velké DÍKY všem
a těšíme se na další ročníky ve stejně dobré společnosti!
Milan Mitošinka a Lenka Mitošinková

ROCK BEER FEST
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Zlomený génius – Andrew
Murray
Will Parker, mladý geniální
ředitel velké technologické firmy,
se dopustí programovací chyby,
kvůli níž zemře vysokoškolačka.
Aby svou vinu odčinil, začne pracovat v kyberdivizi FBI. Už jako
zvláštní agent dostane za úkol
prozkoumat dějiště vraždy na
festivalu Comic-Con, jejíž oběť
má něco společného s kvantovým počítačem, který se Will
kdysi snažil získat. Ve spolupráci
s bystrou inspektorkou Danou
Lopezovou a upjatým kolegou od
FBI Thomasem Deckerem Will
zjistí, že oběť zařízení dražila na
dark netu – a že aukce, v níž přihazuje legendární čínský hacker,
ruští mafiáni vyslaní Kremlem
i manažer významné firmy, nadále probíhá. A vzápětí se ve Willových rukou opět ocitne život
druhého člověka, neboť dojde
k únosu dcery zavražděného.
Stopa krve a technických střípků
vtahuje Willa stále hlouběji do
víru záhad a nebezpečí. Pokud
se mu nepodaří odhalit pachatele
včas, mohlo by zařízení skýtající
téměř neomezenou moc padnout do nepovolaných rukou…

září 2021

SVATBY V CENTRU SETKÁVÁNÍ
13. 8. 2021 vstoupili v Centru setkávání do svazku manželského Antonín Matějka a Vlaďka Janoušková, 21. 8. 2021 Miroslav Kusenda a Adéla
Štiková. Přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

Antonín Matějka a Vlaďka Janoušková

Miroslav Kusenda a Adéla Štiková 		

foto: Lenka Lukášová

foto: Petra Valentová

VÝZVA – LOGO PRO KNIHOVNU

Poslední člověk – Lee Bacon
Zemi ovládají roboti. Jsou inteligentní, mírumilovní, praktičtí, zodpovědní, předvídatelní –
modrá planeta se nemohla dostat
do lepších rukou. A to jen díky
tomu, že roboti v pravý čas odstranili lidi. Ano, ony tvory, kterým sice nelze upřít pár dobrých
vlastností (vyvinuli přece roboty),
ale jinak se starali jen o válčení,
znečišťování životního prostředí
a zkrášlování svých nehtů. Bez
lidí je světu prostě mnohem lépe.
To mají ve svých elektronických
mozcích zakódováno i XR_935,
Ceeron_909 a SkD_988, dokud

jednoho dne náhodou nenarazí
na člověka. Lidské mládě s označením Emma, které je podle všeho poslední svého druhu. Přesto
se odhodlaně vydává na cestu za
tajemným cílem a XR & spol.
podniknou po boku lidské dívky nejnepředvídatelnější dobrodružství svého robotického života. Napadlo vás někdy, co si o nás
lidech myslí náš robotický vysavač nebo dron? Zveme vás na
výpravu do budoucnosti, která
by se klidně mohla stát realitou.

Tajuplný svět virů a bakterií –
Karsten Brensing & Katrin
Linke
Máte doma zvídavé děti? Zajímá je věda a biologie? Kladou
vám často všetečné otázky, na
které neumíte odpovědět? Nevadí! Půjčte jim knihu Tajuplný
svět virů a bakterií – zábavnou
formou se v ní dozví množství
zajímavostí o tom, proč jsou některé viry a bakterie pro nás nebezpečné, a bez jiných bychom
byli naopak zcela ztraceni. Děti
pochopí, čím se zabývá mikrobiologie a proč je pro nás tak důležitá – nejen v době pandemie.

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách
města v sekci Volný
čas – Knihovna.
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MEMORIÁL

3. ročník Memoriálu Jindřišky Mitošinkové
V sobotu, 21. srpna 2021, se uskutečnil 3. ročník stále populárnějšího tenisového turnaje ve čtyřhře žen, Memoriál Jindřišky Mitošinkové. Turnaje se
zúčastnilo 10 dvojic dam a dívek. Tento ročník je přelomovým, poněvadž se
stal mezinárodním, a to díky účastí 2 dam z Německa a Velké Británie. Obě
české rodačky, v současných dnech na dovolené v Česku, slyšely o věhlasu tohoto ženského amatérského klání a neváhaly s účastí. Turnaj má zvučné jméno především díky dvěma poustevenským dámám. Po té první je celý turnaj
pojmenován a tou druhou je hlavní organizátorka p. Zdeňka Micková. Obě
jsou zárukou toho, že do Dolní Poustevny vždy přijedou ženy a dívky ze širokého okolí. Velmi rozmanité bylo i věkové složení tenistek, nejmladším hráčkám bylo 12 let a těm nejstarším dokonce šestinásobně více. Vítězkami se staly
dámy Kuřeová a Martínková, zajímavostí bylo sympatické umístění vnučky
p. Jindřišky, Aničky, pokračovatelky tenisového rodu Mitošinků. Nutno ještě podotknout, že krom nádherného počasí se k úspěšnému věhlasu turnaje
zasloužila nejen děvčata zajišťující občerstvení, ale i pánové džentlmensky pomáhající s úpravou kurtů. Příští ročník má příslib ještě početnější mezinárodní účasti, už teď se na něj těšíme.
Vladimír Tesařík

DOROST

FK VARNSDORF - FK RUMBURK/FK DOLNÍ POUSTEVNA 12 : 1
pátek 6.8.2021 od 17.30 hod., přátelské utkání dorostu, diváků: 30, hrací
doba: 2 x 45 minut hřiště: Rybniště, sestava: Jeništa, Kramer, Liška, Mach, Müller, Walter, Milák, Hofman, Hoke, Rouha, Petrla
střídání (hokejově): Jírovský, Holub, Demeter, Kučera, Richter, Girga, Třísko,
Hauser,
branka: Hofman
Zápas jsme sehráli s velmi kvalitním soupeřem, který hraje mnohem vyšší
soutěž - českou divizi dorostu. Vydrželi jsme s ním hrát rovnocennou partii do
35. minuty, kdy jsme dokonce v utkání vedli. Poté hru zcela ovládli domácí.
Byli lepší ve všech ukazatelích – v kondici, v pohybu, v kombinaci, v komunikaci na hřišti, v efektivitě, ve střelbě, zkrátka ve všem. Jejich hra a fotbalové
dovednosti a schopnosti vychází z toho, že tým je spolu už několik let a náš se
teprve tvoří. Naši kluci se z utkání s takovým týmem musí poučit, soustředit se
na své výkony a jejich zlepšení a také na něj rychle zapomenout.
FK RUMBURK/FK DOLNÍ POUSTEVNA - FK JISKRA VRATISLAVICE
1:8
čtvrtek 12.8.2021 od 17.30 hod., přátelské utkání dorostu, diváků: 30, hrací
doba: 2 x 45 minut, hřiště: Jiřetín pod Jedlovou, sestava: Jeništa, Kramer, Liška,
Mach, Müller, Demeter, Milák, Tříško, Richter, Rouha, Petrla střídání (hokejově): Kučera, branka: Petrla
Odveta se nám nevydařila. Faktorů bylo několik: nedostatečný počet hráčů (dovolená, očkování, zranění), kvalita soupeře (věk, dovednosti, rychlost,
sehranost, ale i vulgárnost), špatný rozhodčí (bál se soupeře - proto přecházel
urážky vůči své osobě, nepískal fauly na naše hráče, …) a náš špatný výkon.
Soupeřovi trenéři by se měli nad chováním svých svěřenců vůči soupeři a divákům zamyslet. To, jak se vyjadřovali a chovali, by nedokázal ani Jirka Luňák
ze Slavoje Houslice.
FK RUMBURK/FK DOLNÍ POUSTEVNA – FK CHRASTAVA 4 : 2
sobota 14.8.2021 od 14.00 hod., hřiště Rumburk, přátelské utkání dorostu,
diváků: 30, hrací doba: 2 x 45 minut, poločas: 2 – 1, rozhodčí: Z. Šťastný, sestava: Jeništa, Kramer, Liška, Müller, Kučera, Jírovský, Třísko, Milák, Richter, Rouha, Mach střídání (hokejově): Demeter, branky: Liška, Richter 2, Demeter (PK)
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Zápas se hrál za úmorného vedra s kvalitním soupeřem, který hraje krajský
přebor U17 Libereckého kraje. I přes malý počet hráčů jsme předvedli dobrý
výkon, po celý zápas jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme vyhráli. Chválíme všechny kluky!!!
FK RUMBURK/FK DOLNÍ POUSTEVNA - FK ČESKÁ KAMENICE 3 : 2
pátek 20.8.2021 od 17.30 hod., přátelské utkání dorostu, hřiště: Dolní Poustevna, diváků: 30, hrací doba: 2 x 45 minut, poločas: 0 – 2, sestava: Jeništa,
Kramer, Müller, Mach, Demeter, Hoke, Třísko, Milák, Marciňák, Liška, Petrla
branky: Liška, Demeter, Hoke
Po celý zápas jsme byli lepším týmem. V prvním poločase jsme převahu
nedokázali vyjádřit brankami, ve druhém už ano. I bez střídání kluci soupeře
přehráli. Pochvala všem!
P. Kramer, J. Trégr

MEMORIÁL 2021
Turnaj v nohejbalu
trojic a Spanilá jízda na
Mýto, jako vzpomínka
na kamarády Pavla
Kamberského, Jiřího
Širokého, Aleše Baštu,
Olivera Knödena, Ivo
Berčuka a bohužel letos i Petra Vomáčku,
kteří si s námi bohužel už nezahrají. Letos nás trápí pandemie Corony, respektive protiCovidová
opatření, a aby toho nebylo málo, tak nám Memoriál 2021 odnesla blesková
povodeň. Loni jsme obnovili tradici spanilé jízdy a v pátek jsme se vypravili od
Marina baru na motorkách a s auty na křižovatku Mýto a hřbitov Na Marketě.
Spanilka 2021 naštěstí v pátek proběhla v pořádku a letos se poprvé zúčastnily
i skútry. Zmokli jsme jenom trochu při zpáteční jízdě. Zato v sobotu jsme
museli zrušit nejen koncert kapel, ale i samotný turnaj. Pořadatelé se rozhodli
termín posunout o 14 dní na 31. července a bez kapel. Družstva sportovců,
z toho jedno z Německa, se sešla v Beach clubu Marina bar v Dolní Poustevně,
aby se utkala o poháry a medaile z keramické dílny Honzy Krále, ale hlavně
aby si všichni zavzpomínali na kamarády a užili si krásného letního dne. Sluníčko, bar vodou chlazený, gril, bazén a hřiště na beach volleyball a pinpong
všem zpříjemňoval pobyt na MARINĚ. Svojí diskotékou nás večer pobavil Dj.
Ozzzy (Oskar Engler). První místo: Fajnklub DP, druhé místo: HC Kanci
DP, třetí místo: Sebnitz. Za bezvadný průběh turnaje děkujeme celému týmu
Marina baru. Bylo to fajn. Už se těšíme na další, už dvacátý ročník, který se
bude konat 16.7. 2022.

PLÁŽÁK 2021
Turnaj v plážové odbíjené dvojic. Motto turnaje: Sportem ku zdraví a v létě
pochopitelně u vody na pláži a písku. Osm mužstev se sešlo v Beach clubu
Marina bar v Dolní Poustevně, aby se za slunečného letního dne utkalo o poháry a medaile z keramické dílny Honzy Krále a všichni si užili krásného letního dne v našem plážovém klubu MARINA BAR Dolní Poustevna. Letos
borci ze Šluknova dokonale vyloupili Poustevnu o všechny poháry a medaile
z keramické dílny Honzy Krále.
Zlato bral Jan Štefl s Danou Čurgaliovou, stříbro David Štefl s Šárkou Pelikánovou a bronz hokejisté Martin Žďánský se synem. Za bezvadný průběh
turnaje děkujeme celému týmu Marina baru a pořadatelům z HC Kanci Dolní
Poustevna. Bylo to fajn. Už se těšíme na další, 26. ročník, který se bude konat
20. srpna 2022. Poděkování patří též sponzorům.

Poustevník
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září 2021

18:00 Slavnostní zahájení loutkového festivalu, Národní dům
Vánoce s Kulišákem, Naivní divadlo Liberec, Národní dům

17:00 Břichbulín aneb Cesta do země skřítků, Divadlo Matýsek,
Národní dům

10:00

O Lesněnce, Divadlo Na cestě Liberec, Loutkové divadlo

15:00

Zuna, Divadlo Continuo, Národní dům
po představení tvůrčí dílna pro děti, Národní dům

10:00
15:00

Komedie s Kašpárkem, Rolnička Šluknov, Národní dům
Rok prasete, Divadlo Waxwing, městský park nebo v případě
nepříznivého počasí Národní dům
Změna programu vyhrazena

Vstupné: na celý festival - děti 50 Kč a dospělí 80 Kč
na jeden den - děti 30 Kč a dospělí 50 Kč
Festival pořádá Loutkový soubor Pomněnka a Město Dolní Poustevna
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