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Ročník XIX.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ HALY
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás pozvali na slavnostní otevření naší nově zrekonstruované haly. Těšíme se na vás.
Robert Holec, starosta města

STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI

dové. Krom skvělé péče a pomoci v ordinaci dětského lékaře se dlouhá
léta starala o prodej nápojů a různých dobrot při fotbalových utkáních
na tribuně. Z rodinných důvodů Jitka tuto činnost musela bohužel ukončit. Jituš, děkujeme!!! Pomyslnou štafetu převzali pánové Luboš Vrabec
a Pepa Zajíc. I vám bych chtěl touto cestou poděkovat a popřát spoustu
spokojených fotbalových fanoušků.
Robert Holec, starosta města

ČARODĚJNICKÝ SLET

POSEZENÍ S HUDBOU
Po dlouhé době nám umožní epidemiologická situace setkávání při
kulturních akcích. Proto jsme pro vás připravili první letošní venkovní
zábavu. Dne 26. 6. od 16:00 hodin vás srdečně zveme do městského parku u I. stupně ZŠ. K tanci a poslechu nám zahraje JM Band. Dobré pití
a jídlo zajištěno. V průběhu měsíce června budou po městě vyvěšeny
plakáty, těšíme se na vaši návštěvu.
Pozn.: vzhledem k nařízením vlády žádáme všechny návštěvníky o jejich dodržování, tedy negativní test, popřípadě potvrzení o prodělání
nemoci covid-19 nebo potvrzení o očkování. Vše bude kontrolováno
u vstupu.
Robert Holec, starosta města

PODĚKOVÁNÍ
Nyní trochu z jiného soudku. Z pozice trenéra starší přípravky mladých fotbalistů bych rád za FK Dolní Poustevna poděkoval Jitce Nedvě-

Jednodenní akce, inspirovaná tradicí pálení čarodějnic, proběhla na
1. stupni dne 30. 4. za účasti vrchních čarodějnic, mocných černokněžníků, malých čarodějek, ale i mazlíčků, např. kočky. Celodenní program
byl nabitý znalostními a zábavnými úkoly. Žáci se během vyučování seznámili s lidovými zvyky a s historií tohoto svátku. Vyplňovali tematické
pracovní listy a kreslili kouzelné postavy. Dále si vyzkoušeli létání na
koštěti, předvedli přehlídku parádních kostýmů a dobrovolně ochutnali
mix nevšedních pochoutek. Nakonec všichni vyšli do ulic, aby se představili okolnímu světu. Abrakadabra.
M. Dobešová, J. Bryndová
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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

PODĚKOVÁNÍ
Vážení a milí zaměstnanci městského úřadu v Dolní Poustevně, vážený
pane starosto! Z celého srdce děkuji panu starostovi Robertu Holcovi
za gratulaci, dárky, kytici a finanční dar k mým narozeninám. Ať se vše
daří! Děkuji
Vlasta Mizerová

INZERCE
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Dolní Poustevně či okolí.
Telefon: 736 259 098.

NOVĚ OTEVŘENO
Nově otevřená restaurace v bývalém kině v Dolní Poustevně. V nabídce bude vietnamské jídlo a sushi.
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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
5.–6. 6. 2021
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056
12.–13. 6. 2021
MDDr. Dubnová Daniela
Teplická 1850/60A Děčín
412 531 330

19.–20. 6. 2021
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7 Děčín VI
412 539 298

26.–27. 6. 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.
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LUŽICKÁ NEMOCNICE RUMBURK
Na základě získaných informací od předsedy představenstva Krajské
zdravotní, a.s., Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, bychom vás chtěli
informovat o vývoji situace a plánech v rumburské nemocnici.
„S operačním programem se začíná 28. 5. 2021. Zároveň pokračujeme
v přípravách na otevření interny. Uvolní se tak kapacity v děčínské nemocnici, která se v současnosti o pacienty, potřebující interní péči, stará.
Nadále se také počítá s rekonstrukcí nemocnice tak, aby byla péče ve Šluknovském výběžku zachována. Lužická nemocnice by se měla oficiálně stát
součástí Krajské zdravotní, a.s. od 1. 7. 2021“, uvedla tisková mluvčí paní
Jana Mrákotová. Více v tiskové zprávě Krajské zdravotní, a.s.
Tisková zpráva ze dne 7. 4. 2021

Krajská zdravotní začne využívat chirurgické operační sály
nemocnice v Rumburku.
Zdravotníci Krajské zdravotní, a.s., začnou operovat v Lužické nemocnici Rumburk. Cílem je efektivněji využívat nemocniční kapacity a pomoci obyvatelům Ústeckého kraje, kteří čekají na odložené operační zákroky.
Výkony, které odpovídají vybavení a možnostem rumburské nemocnice,
bude provádět operační tým Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za
asistence Anesteziologicko-resuscitačního oddělení tamější nemocnice.
„Cílem vedení společnosti je vybudovat z Lužické nemocnice zařízení,
které bude poskytovat pacientům plně profesionální péči odpovídající
dnešním standardům. V nemocnici již dnes funguje interní ambulance,
dětské oddělení, ale také chirurgie. A právě zdejší chirurgické operační
sály bychom chtěli více využívat. Chceme tímto krokem ulevit i děčínské
nemocnici, která nyní část pacientů z této oblasti přebírá,“ říká generální
ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý.
„Dnes jsem společně s MUDr. Martinem Sauerem, primářem Chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem navštívil nemocnici v Rumburku, abychom zjistili, do jaké míry můžeme začít využívat operační sály, kterými disponuje místní chirurgie. Chceme zde začít
operovat plánované výkony, které jsme byli nuceni v rámci celé Krajské
zdravotní nyní s ohledem na pandemii onemocnění COVID-19 odkládat. Právě tento postup nám umožní začít realizovat operace, na které celá
řada pacientů bohužel teď čeká dlouhé měsíce,“ přibližuje situaci MUDr.
Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s.
Zdroj: info@kzcr.eu
V příštím týdnu dojde k setkání s ředitelem Lužické nemocnice MUDr.
Petrem Malým, MBA, se kterým budeme diskutovat o dalších plánech jejího rozvoje. Nadále jsme také v kontaktu s tiskovou mluvčí Krajské zdravotní, a.s., Janou Mrákotovou. O dalším vývoji vás budeme informovat
v příštích vydáních.
Robert Holec, starosta města Dolní Poustevna

MĚSTSKÉ LESY
Vážení obyvatelé Dolní Poustevny,
tímto článkem bych vás rád informoval o dění v městských lesích Dolní Poustevny. Jak asi víte, celý region Šluknovského výběžku se potýká
s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. Stromy, zejména smrky, chřadnou
v důsledku dlouhodobého sucha (2015 - 2019) a následně podléhají napadení kůrovcem. Od ledna do prosince 2020 jsme z městských lesů vytěžili
3996 m3 smrkového dřeva napadeného kůrovcem, přičemž celková těžba
v tomto roce dosáhla 4115 m3. Práce pokračují i v letošním roce, kdy už
máme vytěženo přibližně 1000 m3 (kůrovec + vývraty a zlomy). Období
kůrovcové kalamity není lehkým obdobím pro vlastníka lesa, ale ani pro
vás, jeho návštěvníky. Veškeré dřevo musíme včas vytěžit a odvézt z lesa
a často za námi po té rychlosti zůstane nepořádek, ale věřte prosím, že
všechno za sebou opravíme a uklidíme, a to jak lesní cesty, tak i skládky či
soukromé pozemky. Letošní dlouhá a na sníh bohatá zima i deštivý průběh jara však naznačují, že by letos kůrovce v lesích nemuselo být tolik
a dost možná se kalamitu podaří zpomalit, v lepším případě zvládnout
zcela.
Nemějte prosím o své lesy strach, aktivně pracujeme na jejich záchraně
a obnově. Letos na jaře jsme do našeho lesa zasadili bezmála 11.000 ks
sazenic buku lesního a také menší množství smrku (2000 ks). Hojně využíváme přirozenou obnovu lesa, tedy to co samo vyroste ze semen (javor,
dub, jasan, atp.) a věřím tak, že nový les bude odolnější proti škůdcům
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i větru díky tomu, že bude založen a nadále pěstován jako smíšený. Je mi
jasné, že už jste unaveni nezvykle silným lesnickým provozem, a to nejen
v městských lesích, ale i v širším okolí. Prosím proto vás obyvatele města
o trpělivost a pochopení a věřím, že již brzy nastanou opět klidné dny.
Lesu Zdar!
Váš odborný lesní hospodář, Weiner Martin

AKCE ŠKOLY V ČERVNU 2021
1. 6. celoškolní projekt Den dětí
4. 6. workshop pro žáky IX. třídy – Láska v ghettu / virtuální prohlídka
pevnosti Terezín
25. 6. jednodenní školní výlety
28. 6. celoškolní projekt – Ochrana člověka za mimořádných událostí
30. 6. vysvědčení
30. 6. v 9.00 hodin rozloučení se žáky IX. třídy v Centru setkávání
1. 7.–31. 8. 2021 hlavní prázdniny

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE

Ortopedická ambulance znovu OTEVŘENA
Ortopedická ambulance je od 1. června 2021 znovu otevřena a v provozu v nových prostorách a ordinačních hodinách. Nově přímo v nemocnici
Pavilon I (U BAZÉNU, u Nemocnice 1298/6 – již ne na POLIKLINICE)
– přízemí vlevo – proti RTG.
Po 7:30–14:30
St 7:30–14:30
Čt trauma poradna 1x za 14 dnů /první 10.6./
Pá 7:30–14:00
Objednávat se můžete telefonicky přes ústřednu nemocnice 412 332
551 v tyto dny: Po, St, Pá pouze v čase 9:00–12:00 hodin.
Lékař: MUDr.Tomáš Veselý, Sestry: M. Hoffmanová, M .Fabíniová,
S.Hentschelová

DEN DĚTÍ
Dovolte nám, abychom touto cestou popřáli dodatečně našim dětem
všechno nejlepší ke DNI DĚTÍ.
Bohužel, vzhledem k situaci, která teď kolem nás je, jsme letos nemohli
uspořádat každoroční dětský den.
Pokusíme se to ale všem dětem vynahradit v sobotu 26. 6., kdy pořádáme v parku slavnost a připravíme něco samozřejmě i pro naše nejmenší.
Robert Holec, starosta

OČKOVÁNÍ
V sobotu 5. 6. proběhlo v ordinaci praktického lékaře MUDr. Tvoríka
druhé kolo očkování našich seniorů proti COVID 19.
Díky jejich ochotě a spolupráci se tak podařilo naočkovat více jak
100 občanů z Dolní Poustevny, za což jim patří velký dík.
Robert Holec, starosta

TOUR DE FEMININ

Škoda Auto Tour de Feminin 2021, Memoriál Šárky Víchové - Peškové
Po roční přestávce způsobené koronavirovou situací se letos opět uskuteční mezinárodní cyklistický etapový závod žen Tour de Feminin. Třiatřicátý ročník se pojede od čtvrtka 8. do neděle 11. července 2021 v oblasti
Šluknovského výběžku, Národního parku České Švýcarsko a Lužických
hor. Závodnice během čtyř dnů absolvují 340,6 kilometrů a projedou 33
obcemi okresu Děčín. Závod je zároveň zařazen do programu Rodinné
stříbro Ústeckého kraje a je také regionálním produktem Českosaského
Švýcarska. Podnik je od roku 1990 zařazen do kategorie Women Elite UCI
2.2. Díky novému titulárnímu partnerovi se letos oficiálně jmenuje Škoda
Auto Tour de Feminin. Tváří závodu byl od jeho vzniku v roce 1988 coby
hlavní organizátor a ředitel pan Jiří Vích z Krásné Lípy, který ho založil
pro svou dceru a úspěšnou reprezentantku přelomu 80. a 90. let Šárku.
Po jejím skonu v roce 2018 se závod jede rovněž jako Memoriál Šárky
Víchové-Peškové. Vích v roce 2020 závod předal nové generaci organizátorů ze spolku Mandavan pod vedením Jana Novoty. Vích je nově čestným
ředitelem závodu.
Text: Organizační výbor Tour de Feminin
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ

Mladá můžeš být jen dvakrát –
Adena Halpern
Laskavý román o tom, že věk
je jen číslo. Ellie Jerome je sice
75 let, ale v srdci je stále mladou dívkou, která se nemůže smířit s tím, že ji okolí bere
jako stařenku. Vždyť toho má
tolik společného se svou devětadvacetiletou vnučkou Lucy!!
Rozhodně mnohem více, než
se svou upjatou dcerou, která
terorizuje celou rodinu svými
rozmary a mindráky. Při sfoukávání svíček na svém narozeninovém dortu si Ellie z celého
srdce přeje být znovu alespoň
na jeden den mladá. Jak se však
říká, nikdy si nic nepřejte, mohlo by se vám to vyplnit… a třeba
vám i změnit život.

AGENTURA PONDĚLÍ
AGENTURA PONDĚLÍ, z.s. 2.polské armády 1094/27, 408 01 Rumburk

tel.: 724214431, IČ: 26537788; č. účtu: 887859309/0800
info@agenturapondeli.cz http://www.agenturapondeli.cz
_______________________________________________________________________________

TISKOVÁ ZPRÁVA
AGENTURA PONDĚLÍ BUDE V NOVÉM KABÁTĚ
Rumburk 19.5.2021

- „Proč je všude bláto?“ ptá se s úžasem uživatel služby Sociální rehabilitace

Mirek K., když po dlouhém nouzovém stavu přichází konečně naživo do Agentury Pondělí.
Pro mnohé uživatele bude překvapením, že již od 15. února 2021 probíhá rekonstrukce zadní
budovy. Z dosud nevyhovujících prostor se tak stane plně funkční zázemí pro poskytování
sociální služby.
„Těšíme se, že Agentura Pondělí získá nově upravené prostory,“ říká Monika
Lampová, ředitelka organizace a dodává: „po rekonstrukci budeme mít více prostorů pro
poskytování sociální služby, možnost oddělení programů klientů s různými potřebami a
prostory pro kulturní a společenská setkání. Rekonstrukce umožní soukromí a klid, když to
situace vyžaduje. Významným přínosem je i nově vybudovaný bezbariérový přístup, díky
němuž se k nám pohodlně dostanou i lidé s pohybovým postižením.“
„Uvítali jsme, že se město Rumburk do realizace projektu Centrum Pokorum pustilo,
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sedí ve vězení. Tam potká Střízličku – princeznu zakletou krysu – a společně z žaláře utečou.
Pak se k nim přidá ještě drakogryf Barver a partička tří hrdinů
je na světě. Čeká je dobrodružství plné čarodějů, draků, banditů a také boj se smrtelně nebezpečným nepřítelem.
Střepy života – Brian Wallace,
Glenn Frank & Steve Ross

Nejmenší, nejtěžší, nejdelší, nejhlasitější, nejchladnější,
nejrychlejší… Tento jedinečný
atlas vám představí nejbláznivější a nejneuvěřitelnější
rekordy na světě. Sport, architektura, astronomie, technologie, zvířata, lidské tělo - to
vše nás neustále překvapuje.
V této knize si jednotlivé rekordy můžete najít na mapě
a poté se ponořit do poutavých
informací, které vás ohromí.
Tak tedy vzhůru až k samotným hranicím nemožného.

a že veškerá spolupráce probíhá hladce“ říká Monika Lampová. Termín ukončení
rekonstrukce je dán na 31. 12. 2021.
Bc. Vlasta Urbanová
Pro další informace prosím kontaktujte:
Ing. Monika Lampová, ředitelka Agentury Pondělí
Telefon: 775 554 491, mail: lampova@agenturapondeli.cz, www.agenturapondeli.cz

Spojujeme dva břehy - svět lidí se znevýhodněním a většinové společnosti. Ovlivňujeme pohled veřejnosti na
práva a postavení lidí s postižením. Dáváme možnost zažít život ve všech jeho barvách. Pracujeme na principu
partnerství, s respektem k jedinečnosti člověka.

Flek Jasnovod a dračí mračno –
S. A. Patrick
Někteří hrdinové mají meč,
Flek Jasnovod má flétnu. A dokáže s ní pořádné kousky. Třeba
zahnat draky! Flek Jasnovod by
mohl být oslavován jako hrdina.
Vždyť hrou na flétnu zachránil
vesnici Šplíchopád před krysami! Co je mu to ale platné, když
za zapískání zakázané písně teď

BURZA

Další nové
knihy
naleznete na
webových
stránkách
města
v sekci
Volný
čas –
Knihovna.
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STAROSTOVÉ ZE ŠLUKNOVSKA
JEDNALI V JIŘÍKOVĚ
V pořadí 11. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve volebním
období 2018 až 2022 se tentokrát konalo v Jiříkově. V úvodu jednání
starosta města Jiříkov Michal Maják a místostarosta Bc. Jindřich Jurajda
seznámili přítomné kolegy s realizovanými investičními akcemi v minulém období. Představili i plány a záměry města Jiříkov do příštích let.
Další část jednání byla věnována problematice veřejné dopravy, a to
jak autobusové, tak i vlakové. Pracovníci Ústeckého kraje z odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení
a Ing. Jan Otčenášek, technolog dopravy, představili starostům letošní
novinky v turistické dopravě. Nově od letošního roku přibylo například
vlakové spojení T9 z Jizerských hor přes Žitavské a Lužické hory do Českého Švýcarska, tedy z Liberce přes Žitavu, Rybniště a Krásnou Lípu do
Mikulášovic. Spoj provozuje společnost Trilex. Úplnou novinkou je první přímé vlakové spojení Prahy a Českého Švýcarska tzv. Lužickohorským rychlíkem R 1275 z Prahy přes Mladou Boleslav, Doksy, Nový Bor,
Rybniště, Krásnou Lípu do Mikulášovic. Vlak je historický, provozuje jej
Klub železničních cestovatelů, který v Ústeckém kraji provozuje i Kamenický a Podřipský motoráček. Starostové byli rovněž informováni o tom,
že v současné době je Ústeckým krajem zajištěno financování veřejné
dopravy a nejsou zatím připravovány žádné škrty, přesto, že finanční dopady omezení v důsledku epidemiologických opatření jsou obrovské. Na
závěr této části jednání představili pracovníci Krajského úřadu novinku
– mobilní informační kancelář – tzv. DÚKmobil. Moderní dodávkové
vozidlo přizpůsobené jako pojízdná kancelář bude, dle zájmu, zajíždět
průběžně do jednotlivých obcí a nabízet služby Dopravy Ústeckého kraje občanům. Podobně již dnes funguje např. mobilní kancelář SčVaK.
Největší prostor v rámci jednání, více jak 3 hodiny, byl věnován kůrovcové kalamitě v lesích Šluknovska a jejím dopadům na obce. Pozvanými
hosty byli náměstek ministra zemědělství Mgr. Patrik Mlynář, ředitel
oblastního ředitelství LČR Teplice Ing. Pavel Rus, Ing. Pavel Přílepek
z Ústředního sekretariátu KČT a Václav Nič, KČT oblast Ústí nad Labem – odborníci zodpovědní za turistické značení, Bc. Jan Šmíd, ředitel
České Švýcarsko, o. p. s. a Ing. Jiří Rak, vedoucí Destinační agentury ČŠ
za oblast cestovního ruchu.
Zástupci LČR seznámili starosty s vývojem kůrovcové kalamity s postupy, které jsou uplatňovány v hospodářských lesích, jejichž cílem je
především zastavit šíření kůrovce do dalších porostů v území. V tomto
snažení lesníkům pomáhá chladné jarní počasí, které limituje další množení brouka. Byla vyjádřena naděje, že je možné kalamitu zvládnout, ale
je nutné očekávat další masivní kácení v lesích v letních měsících, kdy
dojde k dalšímu šíření kůrovce do porostů. Probíhající těžby řeší výhradně suché nebo napadené, i když ještě zelené stromy. Plánovaná těžba neprobíhá, cena dřeva se na trhu vrací k původním hodnotám. Lesy
ČR se snaží následně v maximální možné míře mýtiny zalesňovat, zde se
naráží na kapacity personální, ale i sadbové možnosti. V této souvislosti
je potřeba zmínit, že Lesy ČR odvedly v minulých letech do státního
rozpočtu z rezervního fondu cca 38 mld. korun. Tyto prostředky dnes
Lesům ČR samozřejmě citelně chybí. Dalšími limity jsou omezení, která
vydávají orgány ochrany přírody v oblastech v CHKO, které požadují
ponechávání určitého množství nezpracovaného napadeného porostu
a omezují intenzivní metody těžby. To může jednak dále vyvolávat další
množení kůrovce, ale především i četné uzavírky lesů z důvodu bezpečnosti, neboť ponechané stojící souše budou degradovat a neřízeně padat.
Podobná situace je již na mnoha turistických trasách v Národním parku
České Švýcarsko. Rozpad porostů do bezpečné fáze může trvat i více jak
10 let!
Starostové reagovali kritikou na jednání společností, které v lesích
v majetku LČR těží, dřevo skládkují a následně odváží. Velmi často nerespektují dopravní značení, poškozují komunikace a pozemky, jak obecní, tak i jiných vlastníků. Vzájemná komunikace mezi lesníky a radnicemi příliš nefunguje, pracovníci LČR jsou přetíženi. V lesích zůstává
nepořádek, lesní cesty jsou neschůdné. Dlouhodobé uzavírání lesů a turistických tras starostové odmítají. Vyjádřili nesouhlas s postupy orgánů
ochrany přírody, které vedou ve svém důsledku k dlouhodobému omezení průchodnosti území a k negativním dopadům na cestovní ruch. Na
příští jednání bude pozván ministr životního prostředí R. Brabec.
S problematikou údržby značených turistických tras vystoupili zástupci KČT. V některých lokalitách byly odstraněny stromy se značkami,
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často nejsou k dispozici žádné další stromy, kde by mohly být nahrazeny.
Lesní cesty jsou často velmi poškozené a těžko schůdné. Je požadováno ponechávání pahýlů pro dočasné značení a základní úprava povrchu
cest po vyvážení. Stejně tak je potřebná i včasná komunikace ve věci
dočasných uzavírek kvůli probíhající těžbě.
Zástupci obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko za turistickou destinaci vyjádřili obavu z negativní prezentace území v médiích,
dlouhodobého uzavírání turistických tras i dalších cest a z budoucí neprostupnosti území. Vznesli dotazy k nutnosti používání velké techniky
– harvestorů a vyvážeček. Lesníci nedostatky a kritiku částečně připustili, byly přislíbeny změny ve vzájemné komunikaci i úprava obchodních
vztahů s dodavateli. Využívání výkonné techniky je ekonomicky efektivní a při celkovém objemu očekávaných těžeb je nenahraditelné. Ze
strany LČR byla přislíbena lepší informovanost i ve směru k veřejnosti.
Ze strany zástupců turistické destinace České Švýcarsko také zazněly
obavy z očekávaného návalu návštěvníků po uvolnění epidemiologických omezení, ve chvíli, kdy jsou v oblasti četná omezení pohybu osob.
Problematice se bude věnovat i veřejné fórum na téma: Dopady kůrovcové kalamity na region České Švýcarsko a Lužické hory, které je připraveno společností České Švýcarsko, o. p. s., na čtvrtek 3. června 2021.
Jan Kolář, předseda sdružení

JARNÍ ZÁVOD

12. ročník Jarního závodu na 75 terčů
V sobotu 22. 5. 2021 se uskutečnil na střelnici Čtverec již 12. ročník
Jarního závodu na 75 terčů + finále. Závodu se zúčastnilo 42 střelců
z celé republiky. Tento závod si oblíbili střelci nejen z blízkého okolí, ale
hlavně sportovní střelci z Prahy, Mělníka, Ústí nad Labem, ale i Hradce Králové. Tento závod byl první po rekonstrukci střelnice na nových
vrhačkách zn. Mattarelli. Střelnice se tímto stala pro střelce atraktivní
a velice náročná. Vítězem se stal náš člen Švec Ondřej s nástřelem 64 terčů, druhý skončil pan Archleb Vladimír s 61 zásahy a třetí místo obsadil
pan Daněk Robin s nástřelem 59 terčů.
Všichni, kdo na střelnici zavítali, si pochvalovali nejen průběh závodu, ale především vynikající kuchyni. Poděkování patří také městu Dolní Poustevna, které finančně přispělo na rekonstrukci a posunutí naší
střelnice mezi top střelnice v republice.
Za MS Jezevec Hynek Jirman
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