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SLAVNOSTI MĚSTA 2021
Druhá zářijová sobota patřila po roční odmlce opět městským slavnostem. Pomalý, především počasím ovlivněný rozjezd, nám vynahradilo pozdější umoudření počasí a do našeho parku u prvního stupně ZŠ
se valily davy návštěvníků. Výsledkem byla rekordní návštěva na večerních představeních. Věřím, že si v programu každý přišel na své. Mimo
všechna vystoupení na hlavním pódiu se o zábavu pro naše nejmenší
postaral Honza Popleta. O možnost zakoupit si něco hezkého na památku se postarala bohatá nabídka stánkového prodeje. Dobré pití a něco
dobrého k snědku bylo také z čeho vybírat. Myslím, že letošní slavnosti
můžeme považovat za velmi povedené. Letos se na průběhu celé akce
podílel i rekordní počet zainteresovaných spolků. Poděkování patří
všem, od organizátorů přes výborného zvukaře, krásná hudební vystoupení, skvělou nabídku stánkařů až po ty nejdůležitější, vás návštěvníky.
Již dnes připravujeme další ročník 2022.
Robert Holec, starosta města

100 LET KNIHOVNY V DOLNÍ
POUSTEVNĚ

VÝSTAVA V CENTRU SETKÁVÁNÍ
Ve dnech 1. 11. 2021 až 14. 11. 2021 se v Centru setkávání v Dolní
Poustevně koná výstava děl členů „Spolku přátel umění Dolní Poustevna, z. s.“. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v Centru setkávání
dne 1. 11. 2021 v 17:00 hodin. Součástí výstavy je i doplňková videoprojekce. Výstava je putovní a prodejní, bližší informace budou uvedeny na
plakátech. Těšíme se na Vás!!!
Iveta Malá

OČKOBUS
V rámci kampaně „Udělejme tečku za koronavirem“ navštívil i Dolní
Poustevnu OČKOBUS. Během své půlhodinové zastávky proběhlo očkování u dalších deseti občanů Dolní Poustevny.
Robert Holec, starosta města
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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

VOLBY 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. Podrobnější informace jsme dávali v minulém čísle novin.
Další informace na www.dolnipoustevna.cz – ÚŘAD – VOLBY- VOLBY
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 8. a 9. října 2021.
RP

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Ve středu 13. 10. 2021 bude Městský úřad Dolní Poustevna z technických
důvodů uzavřen (přerušení dodávky el. energie). Děkujeme za pochopení.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme mnohokrát panu starostovi za návštěvu a peněžitý dar s kytičkou k našemu životnímu jubileu.
Anna Petrášová, Jiřina Kepková

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

VÝLUKA

Dlouhotrvající výluka na Dráze národního parku pokračuje.
Výluka na Dráze národního parku potrvá minimálně do změny jízdního
řádu, tj. do 11. prosince 2021! Vlaky nejedou v úseku Sebnitz - Bad Schandau v důsledku narušení trati červencovými povodněmi. V roce 2021 vlaky
nejedou v celé trase Rumburk - Bad Schandau - Děčín už od poloviny dubna
tj. 8,5 měsíce aktuálního roku 2021. V roce 2022 se předpokládají rozsáhlé
výluky na trati v labském údolí v úseku Děčín - Bad Schandau. Všechny vlaky relace Děčín hl. n. – Rumburk (a zpět) jsou nadále nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou v úseku Bad Schandau – Sebnitz (a zpět).
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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
16.–17. 10. 2021
MUDr. Plyushchakov Oleksandr
Myslbekova 404/2, Děčín I
732 329 007
23.–24. 10. 2021
MUDr. Šetek Vladislav
Fügnerova 600/12, Děčín I
412 539 310
30. 10. 2021
Pohotovost nebude sloužena,
prodloužena ordinační doba
následující den!
31. 10. 2021
MUDr. Pojtingerová Hana
ORDINAČNÍ HODINY
08:00–12:00
Bezručova 569/12, Děčín IV
412 586 361
6.–7. 11. 2021
MUDr. Charvát Pavel
J.Š.Baara 692/26, Děčín V
412 507 588
Rozpis je aktualizován dle podkladů
od stomatologů, přesto ale doporučujeme
správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.
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ODPADY – NOVÝ ZÁKON – POPLATKY
Dne 1. ledna 2022 vstoupí v účinnost nový zákon o odpadech č.
541/2020 sb. Zákon, který nikomu z nás nedělá radost. Příchodem roku
2022 nebude možné vybírat poplatek za popelnice formou známek. Novinka nabízí v zásadě tři možnosti, a to poplatek na obyvatele, poplatek
na objem shromažďovacích prostředků (objem popelnic) a poplatek za
hmotnost odpadu. Hmotnost ve většině měst výběžku nepřipadá v úvahu, jelikož je velmi složité toto aplikovat u každé jedné popelnice.
Sešli jsme se i s dalšími zástupci obcí a přiznám, že se společně radíme
a vybíráme ze dvou zbylých možností. Jedno je jisté, od nového roku dojde ke zdražení svozu SKO. Dle přiložené tabulky výpočtu celkových nákladů na svoz všech komodit odpadu v Dolní Poustevně vidíme, jakou
sumu město ročně doplácí, zhruba 750 až 800 tisíc korun. Sami se můžete podívat, že paradoxně největší položkou je svoz tříděného odpadu.
PŘÍJEM
- prodej známek a pytlů SKO
- tříděný odpad
- zpětný odběr
- bio
CELKEM

2019
563 000,7 000,221 000,26 000,817 000,-

2020
636 000,12 000,252 000,36 000,939 000,-

VÝDEJ
- svoz SKO a nákup pytlů
- svoz tříděného odpadu
- svoz bio odpadu
- svoz objemného odpadu
- svoz nebezpečného odpadu
- Abroll pronájem
CELKEM
ROZDÍL

430 000,622 000,89 000,411 000,33 000,35 000,1 620 000,- 803 000,-

536 000,669 000,87 000,342 000,21 000,45 000,1 700 000,- 761 000,-

2021 pololetí
364 000,4 000,72 000,37 000,477 000,313 000,324 000,17 000,157 000,32 000,17 000,860 000,- 383 000,-

Tím však v žádném případě nechci říci, že máme přestat třídit, ba
naopak. Vlastně každý jeden z nás je ze zákona povinen odpad třídit.
Do konce roku musíme rozhodnout, kterou cestou poplatků se vydáme.
Včas vás všechny budeme informovat. To pozitivní na tom pro občany
je, že nebude již žádný jiný poplatek uplatňován, ani nesmí být. Zkrátka
jeden poplatek na obyvatele, případně na číslo popisné, a zbylé služby
(pytle na tříděný odpad, sběrný dvůr) vše bez dalších poplatků. Další
pozitivní a důležitá informace - v říjnu letošního roku končí platnost
zakoupených známek na svoz SKO, ale v měsících listopad a prosinec
budou nadále popelnice označené touto „starou známkou“ sváženy. Zastupitelstvo města rozhodlo, že náklady s tím spojené budou hrazeny
z pokladny města.
Robert Holec, starosta města

INFORMACE Z LESNÍ SPRÁVY
RUMBURK (Stav k 31. 08. 2021.)
Od ledna do července 2021 jsme ve Šluknovském výběžku a části Lužických hor vytěžili 334 004 m3 smrkového dřeva a práce stále pokračují.
Stále 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. Prosím vezměte na vědomí, že takováto těžba není standardním lesnickým hospodařením. Lesníci takovouto těžbu nazývají těžbou „nahodilou a kalamitní“,
tedy těžbou, která nevznikla v důsledku plánování lesníka, nýbrž působením přírodních činitelů, které člověk nemá ve své moci. Je to podobné,
jako když přijde silný vítr a les rozláme. Věřte, že ani lesníci nemají z takovýchto těžeb radost, a to jak z pohledu existence zdravého a dobře udržovaného lesa, tak z pohledu vysokých nákladů na nahodilou těžbu i další
nutné zalesnění. Je to v podstatě z pohledu lesního hospodáře likvidace
nežádoucích přírodních jevů, tak jako když se odstraňují důsledky povodní či jiných přírodních katastrof. Buďte prosím ubezpečeni, že i nám
lesníkům jde o to, mít zdravý a silný les, který slouží člověku k užitku, ať
už jde o produkci dřevní suroviny nebo plnění dalších funkcí lesa (vodohospodářských, půdoochranných, rekreačních apod.). 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.
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UZAVŘENÉ STEZKY A CESTY
Informace o dlouhodobých uzavírkách cest dáváme na vědomí na portál mapy.cz. 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. Za případné problémy s kvalitou značených cest a jejich schůdností se předem omlouváme,
všechny problémy se snažíme rychle zvládnout a řešíme je za pochodu při
probíhající výrobě.
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

MOSTY – POVODŇOVÉ PROHLÍDKY
V minulých dnes jsme obdrželi podrobné dokumenty zabývající se
stavem všech městských mostů po červencových povodních. Výsledek
nikoho z nás nepotěšil. Téměř polovina mostů obdržela „sedmičku“,
tedy označení, které nařizuje urgentní nutnost mosty uzavřít a kompletně zrekonstruovat. Na projekčních přípravách, které jsou důležité pro
možnost a povolení zahájení realizace, se pracuje. Není to však na pár
týdnů. Vzhledem ke složité administraci se bohužel jedná o záležitost
trvající měsíce. My však musíme respektovat nařízení a mosty uzavřít.
Tímto prosíme všechny občany o dodržování uzavírek a pochopení.
Především automobilová doprava se ve městě na delší dobu zkomplikuje. Podrobná dokumentace bude samozřejmě k nahlédnutí na městském
úřadu.
Děkujeme za vaši trpělivost.
Robert Holec, starosta města

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Stavba zahájena! Zatím jde vše podle plánu. Firma SaM začala s frézováním tří ulic nad Centrem setkávání. Ty se pozvolna připravují na asfaltování, které proběhne v první polovině měsíce října. Opravy dalších
vybraných komunikací budou postupně pokračovat. Do konce měsíce
října bude hotovo. Nového povrchu se postupně dočkají ulice Vyhlídková, Střední, U Kostelíka, Na Kopci, Na Růžku a Chalupářská. Nabídka
úpravy vjezdů k nemovitostem na těchto komunikacích stále platí. Pokud máte zájem, neváhejte kontaktovat pana Havlíka, mob. 737 268 867.
Již nyní připravujeme rozpočty oprav dalších komunikací. Žádosti
o další opravy bychom rádi podali do konce tohoto roku na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Robert Holec, starosta města

UPOZORNĚNÍ
Již delší dobu zjišťuji, že majitelé svých čtyřnohých miláčků neuklízí
jejich exkrementy na veřejných místech. Proto prosím každého majitele
o zamyšlení a nápravu. Děkuji za pochopení.
Renata Vlasáková
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DEN BEZ AUT 2021

MALÝ UMĚLEC

Ve středu 22. 9. v dopoledních hodinách proběhla naše oblíbená akce
Den bez aut. Během výchovně vzdělávací činnosti děti na několika stanovištích plnily různé úkoly týkající se dopravních situací, značek, ochrany
životního prostředí, první pomoci, vybavení jízdního kola, skládání puzzlí. Na zahradě si děti vyzkoušely jízdu zručnosti na svých dopravních
prostředcích a samozřejmě nechyběla ani ochranná přilba. Poté za účasti
hasičů z místního SHD děti projížděly vytyčenou trasou, která simulovala
dopravní situace – kruhový objezd, křižovatku, přechod pro chodce. Děti
si mohly prohlédnout vybavení hasičského auta s komentářem. Na závěr
nechyběl výstup po žebříku zpět do mateřské školy. Děkujeme hasičům
za spolupráci při vedení dětí k bezpečnému chování na silnici i k ochraně
životního prostředí a svého zdraví.
JJ

„Spolek přátel umění Dolní Poustevna, z.s.“, ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna a Schrödingerovým institutem otvírá volnočasovou aktivitu pro děti a mládež s názvem „Malý umělec“. První setkání
účastníků proběhne v druhé polovině měsíce října 2021, bližší informace o termínu budou uvedeny na plakátech, web. stránkách a fb Města
Dolní Poustevna. Účastníci se v rámci pravidelného výtvarně-tvořivého
kroužku, kdy se setkání budou konat minimálně 1 x měsíčně v T-klubu
v Loutkovém divadle v Dolní Poustevně, seznámí s rozličnými tradičními i netradičními uměleckými technikami a materiály na tvoření. Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativity, fantazie, jemné motoriky, trpělivosti
a nabízí dětem prostor k individuálnímu sebevyjádření. Tématika tvořivé činnosti je volena v závislosti na ročním období. Plánované akce pomohou zájemcům zlepšit schopnost uměleckého vyjádření, cílem není
z nich udělat profesionální umělce, spíše se budou lektoři snažit o překonání bariéry „já nemůžu“ v „já umím, jde mi to a baví mě to“. Vybrané
výtvarné a tvořivé aktivity jsou malba a kresba, batika, FIMO, quilling,
gumičkování, korálkování, špachtlová malba, enkaustika, ubrousková
technika, kašírování, dripping, linoryt, plstění, origami, mozaika, zažehlování korálků, pedig, frotáž, výroba dekorací apod.
Iveta Malá

LOUTKOVÝ FESTIVAL

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, NA ŠKOLU
SE PŘIPRAVÍ
Tak toto bylo téma komunitního setkání pedagogů, rodičů a dětí, zařazeného do šablon II. Ve středu 22. 9. odpoledne se sešlo 11 rodičů,
14 dětí a 3 učitelky se zástupcem firmy Stejkr a zároveň pedagogem, který
formou workshopu představil spoustu edukačních a didaktických pomůcek. Děti i rodiče si mohli všechny nabízené pomůcky sami vyzkoušet.
Každá pomůcka byla představena a rodičům byla podána informace, co
jednotlivé pomůcky rozvíjí. Zaměření bylo na rozvoj komunikativních
dovedností, předmatematické gramotnosti, jemné motoriky, logického
myšlení, úsudku, kreativity, obrazotvornosti, grafomotoriky. Zkrátka, jak
hravou formou můžeme dětem usnadnit přechod z mateřské školy do
školy základní. Po dvou hodinách odcházeli děti i rodiče spokojeni.
JJ

22. ročník loutkového festivalu v Dolní Poustevně je minulostí.
Po roční pauze se letos v září opět Dolní Poustevna stala centrem loutek
a pohádek. Svátek všech milovníků loutkových pohádek a příběhů začal
netradičně již ve čtvrtek 16. září zpěvem dětí ze Základní umělecké školy
pod vedením paní učitelky Kalčíkové. Poté Naivní divadlo z Liberce uvedlo zajímavou pohádku Vánoce s Kulišákem. V pohádce vstává ptáček brzy
ráno, aby přinesl chrastí a zatopil v kamnech, myška vstává dopoledne,
aby uvařila polévku a klobása až na konec, aby jim tu polévku navoněla.
A žije se jim blaze! Až do dne, kdy jim cizí pták Kulišák ze závisti nakuká,
že to tak nemá být. Ale vše dobře dopadlo, Kulišák se polepšil a připravil
všem krásné překvapení.
V pátek jsme viděli příběh Břichbulín aneb Cesta do země skřítků od
divadla Matýsek. Příběh vyprávěl o Toníkovi, malém chlapci, který moc
neví co dělat a nudí se. A víte proč? Protože jeho rodiče mají moc práce
a nemají na něj čas. Tatínek ho zahrnuje hračkami, kterých má Toník už
plný pokojíček a maminka, která pracuje v cukrárně, mu nosí samé dorty,
bonbóny a sladkosti. Ale Toník má sen, a o tom byla tato pohádka.
Sobota patřila Divadlu na cestě, vděčnému tématu o Plaváčkovi, jemuž
u kolébky věští sudičky za manželku princeznu, královu dceru. Pohádka
se dětem moc líbila a už se těšily na odpoledne, kdy divadlo Continuo zahrálo příběh o Zuně. Loutková pohádka vyprávěla příběh o malé holčičce,
která se narodila s neobyčejným a kouzelným darem. Po pohádce si děti
vyrobily žížalu, loutku, se kterou si děti mohou hrát doma divadlo.
V neděli přijeli kolegové loutkaři ze Šluknova a zahráli komedii
s Kašpárkem. Závěr festivalu patřil Divadlu Waxwing a jejich krásnému
příběhu Rok prasete. V království Prasečkov se dějí velké věci – příběh
je podobenstvím o chamtivosti, spiknutí a skončí naprostou katastrofou.
Dřevěné loutky, krásná scéna, to vše si zasloužilo poslední keramický zvoneček, letos opět z dílny Honzy Krále. Velké poděkování patří všem loutkařům, kteří se na organizaci festivalu podíleli, také děkujeme za finanční
podporu městu Dolní Poustevna a hlavně dětem a rodičům, kteří v hojném počtu navštěvovali pohádky.
Za loutkový soubor Pomněnka Monika Lampová
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KANALIZACE
(pokračování z minulého čísla)
7. Mohu vypouštět dešťové (srážkové) vody do kanalizace, když
v místě není oddílná kanalizační soustava?
Můžete, jde o vypouštění srážkových vod do stoky jednotné kanalizace. Avšak s ohledem na stávající klimatické změny (myšleno tím
především období nedostatku vody) je v současné době žádoucí dešťové vody likvidovat na vlastním pozemku a neodvádět je do kanalizace.
Jde především o jejich využití pro zálivku. Dále je možné dešťové vody
na vlastním pozemku utrácet pomocí vsakovacího zařízení. Likvidace
dešťových vod na vlastním pozemku je již dána jako podmínka pro
výstavbu nových rodinných domů, výrobních objektů atd.. Existují
výjimky (poblíž vodního toku, špatně hydrogeologické podmínky),
kdy lze dešťové vody vypouštět do kanalizace nebo přímo do vodního toku, avšak tato skutečnost musí být podložena hydrogeologickým
posudkem.
8. Mohu vypouštět dešťové (srážkové) vody do kanalizace ukončené
na ČOV Dolní Poustevna?
S ohledem na skutečnost, že v současné době je již v obci Dolní
Poustevna k dispozici oddílný kanalizační systém, nesmí být do stok
splaškové kanalizace ukončené na čistírně odpadních vod vypouštěny žádné dešťové (srážkové) vody ze střech, zpevněných ploch,
i např. drenážní vody z odvodnění sklepů a pozemků. Každý z vlastníků nemovitostí napojených na splaškovou kanalizaci si musí být této
skutečnosti vědom, neboť vypouštěním srážkových i drenážních vod
do splaškové kanalizace vznikají tzv. balastní vody, které zhoršují parametry provozu čistírny odpadních vod.
9. Pokud bude zjištěno, že vlastník nemovitosti vypouští dešťové
vody do splaškové veřejné kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod, jaký jej čeká postih?
Pokud bude tato skutečnost jednoznačně prokázána, tímto jednáním vlastník nemovitosti porušuje Kanalizační řád a čeká ho možný
finanční postih, který však záleží na způsobu jednání a nápravy ze
strany vlastníka nemovitosti. Aby bylo těmto negativním jevům zabráněno, musí probíhat pravidelná kontrola (monitoring) stok ze strany
provozovatele veřejné kanalizace a při zjištění jakýchkoliv neobvyklých (v rámci provozu stok) jevů zjistit příčiny.
10. Na koho se mohou občané obrátit, když potřebují provést likvidaci sedimentu ze septiků a odpadní vody z jímek na místě k tomu
určeném, tj. na ČOV.
Nechť se občané obrátí na odbor správy majetku MěÚ Dolní Poustevna. Zde jim budou sděleny kontakty na oprávněné subjekty zajišťující vyvážení akumulačních prostorů septiků a žump včetně uložení
odpadu na čistírně odpadních vod ve Vilémově. Provedení vývozu
sedimentu a jeho likvidace na ČOV Vilémov musí být doložena oprávněným dokladem, který je povinen vlastník objektu uchovávat. Zde
musím upozornit, že odvoz a likvidace na ČOV bude každým rokem
čím dál více nákladnější. Může dojít též ke skutečnosti, že ČOV ve
Vilémově již nebude zajišťovat tuto službu, a tím stoupnou náklady na
likvidaci v rámci přepravy na vzdálenější ČOV.
11. Objekt v mém vlastnictví není připojen na veřejný vodovod
a mám k dispozici vlastní studnu, ze které používám vodu v domácnosti. Jakým způsobem budu hradit stočné, když objekt v mém
vlastnictví je připojen na veřejnou kanalizaci?
Není-li v objektu osazen vodoměr pro měření spotřeby vody, stanoví
se množství odvedené odpadní splaškové vody pomocí směrných čísel
potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Stočné se tedy účtuje paušálem podle vlastníkem nemovitosti předložených podkladů.
12.Vlastník objektu je připojen na veřejný vodovod, ale vodu odebírá pouze ze své studny. Jak bude platit stočné?
Neodebírá-li vlastník objektu vodu z veřejného vodovodu, ale pouze
ze studny, stanoví se množství odvedené odpadní vody pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.
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k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Pokud ovšem je objekt připojen na veřejný vodovod, hradí vlastník nemovitosti pevnou složku
vodného, čímž je v podstatě rozuměna platba za možnost odběru vody,
i když vodu odebíráte pouze ze studny. Zde připomínám, že v takovém
případě je třeba dodržet skutečnost odděleného vnitřního rozvodu
vody, aby nedošlo k propojení vody z veřejného vodovodu a vody ze
studny využívané vlastníkem nemovitosti.
13. Jak se měří množství odebrané a vypuštěné vody?
Množství odebrané vody se měří fakturačním vodoměrem, umístěným na vstupu potrubí do objektu, zpravidla ve sklepě nebo ve vodoměrné šachtě na pozemku vlastníka. Údaje naměřené tímto vodoměrem slouží jako podklad pro fakturaci odebrané vody. Pokud v objektu
není osazený fakturační vodoměr, stanoví se spotřeba pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky k zákonu
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Množství odvedené vody do veřejné kanalizace se stanoví na základě
skutečnosti, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejného vodovodu.
U zdrojů mimo veřejný vodovod (studna) se množství odvedené vody
stanovuje měřením či z výpočtů na základě předložených dokladů
vlastníkem nemovitosti.
14. Mohou občané pít bez obav pitnou vodu z kohoutku?
Jak již bylo dříve uvedeno, provozovatel veřejné vodovodní sítě
v obci Dolní Poustevna zajišťuje provoz dle stanovených pravidel, která jsou průběžně kontrolována orgánem ochrany veřejného zdraví. Samotné požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody jsou
stanoveny hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. Tyto limity jsou
upraveny platným prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny či určeny příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Kontrolu
kvality pitné vody v rozvodné síti provádí smluvně zajištěná akreditovaná laboratoř v pravidelných intervalech, kromě laboratoře zde kontroluje nezávadnost pitné vody i krajská hygienická stanice Ústeckého kraje. Provozovatel veřejného vodovodu v obci Dolní Poustevna,
tj. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. zaručuje dodávku kvalitní
pitné vody od zdroje až do objektu. V případě, kdy dochází k dodávce
nekvalitní pitné vody, je zapotřebí kontaktovat provozovatele, popř. se
obrátit na Městský úřad Dolní Poustevna.
15. Potřebuji realizovat kanalizační a vodovodní přípojku, kdo ji
může realizovat a za jakých podmínek?
Stavbu vodovodní nebo kanalizační přípojky může provést odborná osoba (ať už fyzická, podnikající nebo právnická), musí být ovšem
dodrženy veškeré technické podmínky specifikované ve vyjádřeních
k projektové dokumentaci. Základní technické podmínky pro realizaci
přípojky vydává provozovatel veřejného vodovodu a veřejné kanalizace. Napojení na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci (hlavní řady)
musí provádět pracovníci provozovatele, a to za úplatu. Dále co musí
pracovníci provozovatele provést, je osazení fakturačního vodoměru
a provést revizi přípojek.
16. Jaké možnosti likvidace odpadních vod mají vlastnící nemovitostí v lokalitách, kde není vybudována kanalizační síť?
Pokud není splašková kanalizace ukončená na ČOV vybudována, je
každý vlastník nemovitosti povinen nakládat s vodami v souladu se zákonem (onen princip ochrany životního prostředí). Z mého hlediska
je technicky nejjednodušší (avšak provozně nákladná) bezodtoká jímka (žumpa). Musí být dimenzována tak, aby pojala veškeré množství
odpadních vod z objektu, které se potom vyvážejí pomocí fekálního
vozu do čistírny odpadních vod. Dále jsou zde septiky. Tato čistící zařízení (s ohledem na stávající legislativu) je však nutno doplnit dalším
stupněm čištění, a to zemním filtrem (nádrž naplněná pískem nebo
jiným materiálem, přes kterou se voda dostatečně filtruje). Ze septiku se následně vyváží kumulovaný kal (sediment). Poslední možností
jsou malé domovní čistírny odpadních vod. Tato záležitost je technicky náročná a vyžaduje mnoho znalostí při obsluze a provozu tohoto
zařízení, jinak nebude čistírna provozovat tak jak má.
Zdeněk Hauser,
odbor správy majetku
MěÚ Dolní Poustevna
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Zvěsti – Aleš Novotný
Nevlastní bratři Kryštof a Tomáš nedovedou najít společnou
řeč, Karin pochybuje o lásce ke
svému majetnickému příteli,
Julián se trápí nevěrou rodičů,
Matyáš tají před ostatními svůj
vztah a Daniela se jen snaží zapomenout... Před půl rokem bylo
v nedalekém lomu nalezeno tělo
jejich spolužáka Erika. Policie
se přiklonila k vraždě, pachatele
ale nedopadla. Nešťastná událost se ze všech nejvíc podepsala
na Erikově bratrovi Matyášovi. Když dojde ve městě k další
tragédii, nikomu není jasné, zda
se tentokrát jednalo o nehodu, či
neúspěšný pokus o další vraždu.
Mohlo by to nějak souviset s Erikovou smrtí? Co když je odpovědný někdo, koho znají, někdo,
koho považují za přítele? Co se
tehdy v noci opravdu stalo?

SVATBA V CS
4. 9. 2021 vstoupili v Centru setkávání do svazku manželského Pavel
Krejčí a Oksana Ovsjanyk. Přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.
Foto: Lukáš Černý

ZLATÁ SVATBA V CS
Dne 25. 9. 2021 v Centru setkávání oslavili své významné životní jubileum pan Milan Šmíd a paní Marie Šmídová. Přejeme jim pevné zdraví
a mnoho dalších spokojených let na společné cestě životem.

MALOVÁNÍ NA SKLO
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Báře je čtrnáct a to jí stačí. Další
problémy nepotřebuje. Po roce
v Americe se těší na poklidné
léto s rodinou, teta Sylva a sestřenice Marcela však mají jinou
představu. Marcela touží jet na
muzikálový tábor a Bára pojede
s ní. To je přece super, ne? Bára
její nadšení nesdílí, na tábor ale
nakonec odjede. Má totiž pojistku. Její soused Martin bude
stanovat jen pár kilometrů od tábora. S ním nablízku by to přežít
mohla…
Pochoutky z chaloupky –
Patrik Rozehnal
Jedná se o knižní kuchařku
z chalupářského prostředí. Obsahuje 100 receptů na oblíbená jídla. Je to česká klasika obohacená
o další nápady a kuchařské tipy.
Najdete v ní pomazánky, chuťovky, zavařeniny, řadu polévek,
pečených i dušených mas, zeleninových pokrmů a výtečných domácích koláčů, buchet a sladkostí. Je to návrat ke kuchyni našich
maminek a babiček. Kuchařka
bude návodem pro zajímavé
a tradiční vaření z dostupných
českých surovin. Recepty budou
roztříděny na předkrmy a chuťovky, polévky, masové pokrmy,
zeleninová jídla, sladké pokrmy
a moučníky, a zavařeniny a jídla
k pozdější spotřebě. U každého
receptu bude fotografie daného
pokrmu pořízená v chalupářském prostředí, kompletní seznam surovin a podrobný popis
přípravy.

Bára krotí divadlo –
Milena Durková

Další nové knihy
naleznete na
webových
stránkách
města v sekci
Přežije Bára muzikálový tábor, na který se jí vůbec nechce?

Volný čas –
Knihovna.
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DOROST

FK RUMBURK/FK DOLNÍ POUSTEVNA – SK ŠLUKNOV/
TJ JIŘÍKOV 1 : 3
neděle 29. 8. 2021 od 10.30 hod., 1. mistrovské utkání dorostu, hřiště: Rumburk, diváků: 50, hrací doba: 2 x 45 minut, rozhodčí: Červený, poločas: 0 – 2
sestava: Jeništa, Kramer, Müller, Mach, Demeter, Richter, Třísko, Milák,
Hoke, Rouha, Petrla
střídali (hokejově): Jírovský, Hauser (B), Hofman, Marciňák, chyběli: Walter, Kučera, Liška
branka: Petrla
Soupeř byl lepší v prvním poločase, my ve druhém. Škoda tří chyb, které
nás stály body. Hosté byli určitě k poražení. Kluky chválíme za velkou bojovnost!!
FK RUMBURK/FK DOLNÍ POUSTEVNA – TJ ČSAD LIBOUCHEC 4 : 1
neděle 5. 9. 2021 od 10.30 hod., 2. mistrovské utkání dorostu, hřiště: Dolní
Poustevna, diváků: 75, hrací doba: 2 x 45 minut, rozhodčí: Červený, poločas:
2-0
sestava: Jeništa, Kramer, Müller, Mach, Marciňák, Richter, Hofman, Milák,
Hoke, Liška Chalánek, střídali (hokejově): Jírovský, Hauser (B), Rouha, Petrla, chyběli: Walter, Kučera, Třísko, Demeter, branky: Chalánek 2, Rouha 2
Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme však měli střelecky i gólově navrch.
Ojedinělé a nebezpečné akce soupeře zastavili naši obránci a brankáři. Pochvalu zaslouží celý tým, hlavně oba střelci Adamové – Chalánek a Rouha.
SK BANÍK MODLANY/TJ SOKOL SRBICE – FK RUMBURK/
FK DOLNÍ POUSTEVNA 6 : 2
sobota 11. 9. 2021 od 10.30 hod., 3. mistrovské utkání dorostu, diváků: 50,
hrací doba: 2 x 45 minut, rozhodčí: Karrmann, poločas: 1 – 0
sestava: Jeništa, Kramer, Třísko, Müller, Marciňák, Richter, Milák, Rouha,
Hoke, Chalánek, Liška
střídání (hokejově): Petrla, Jírovský, Hauser (B – 2.poločas), chyběli: Walter, Demeter, Kučera, Hofman, Mach, branky: Chalánek 2
Začátek a konec 2. poločasu se našemu mužstvu vůbec nepovedl. Nerozhodnost brankáře a nedůslednost našich kluků v obranné činnosti rozhodla
o zbytečně vysoké porážce. Musíme se zlepšit.
FK RUMBURK/FK DOLNÍ POUSTEVNA – FK CHUDEROV/
FK SLOVAN CHABAŘOVICE 7 : 1
neděle 19. 9. 2021 od 10.30 hod., 4. mistrovské utkání dorostu, hřiště: Mikulášovice, diváků: 50, hrací doba: 2 x 45 minut, rozhodčí: Červený, poločas:
4–1
sestava: Jeništa, Demeter, Müller, Mach, Marciňák, Třísko, Hofman, Milák,
Hoke, Petrla, Chalánek střídali (hokejově): Jírovský, Hauser (B), Rouha,
Kramer, chyběli: Walter, Kučera, Richter, Liška, branky: Chalánek 3, Petrla
2, Hofman, Hoke
Po celý zápas jsme byli jasně lepším týmem. Od začátku jsme šli hladově po
vítězství. Pochvalu za předvedený výkon zaslouží všichni hráči. Škoda jen
vážného zranění soupeřova brankáře.
P. Kramer, J. Trégr

TOUR DE ZELEŇÁK
Další ročník, podle počtu účastníků letos rekordní, je za námi. Je vidět,
že popularita cyklistiky neustále roste. Díky novým a novým nařízením ve
vztahu k bezpečnosti průběhu závodu, je potřeba spousta dobrovolníků pro
jeho organizaci. Jen v Dolní Poustevně bylo potřeba zajistit pětadvacet osob,
které hlídaly na křižovatkách a nepřehledných úsecích. Chtěl bych všem,
kteří se do organizace zapojili a velmi nám pomohli, poděkovat. Hlavnímu organizátorovi - spolku MANDAVAN patří veliká gratulace. Do dalšího
ročníku 2022 zároveň přejeme, aby byl také tak vydařený.
Robert Holec, starosta města

HOKEJKY – KANCI
Od 1. října nám začíná sezóna 2021/22, takže každý pátek od 18 hodin na ledě zimního stadionu v Rumburku. Nově začínáme hrát Bier ligu
sever (čtyři družstva: HCK, Vlčí smečka Šluknov, Bejci Šluknov a Draci
Rumburk). Kanci spojí síly se Sebnitz a hrát se bude každou sobotu večer
od 19 hodin v Rumburku a střídavě od 17 hodin ve Varnsdorfu. A hledáme tímto hráče pro Kance na pátek i sobotu, tak se mi nezapomeňte hlásit.
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Děti, mládež a začátečníci:
Škola bruslení a výuka ledního hokeje dětí, mládeže a začátečníků v sezóně 2021–2022.
Každou sobotu od 10.30–12.00 hodin na ledě zimního stadionu
ve Varnsdorfu pod vedením trenérů pana Zdenka Bohuslava a Ingo
Lotha (Zdenek Bohuslav (česky +420/602 979 981 a německy Ingo Loth
+49/17 35 60 22 78).
Informace pro zájemce: Ledy a trenéři jsou zdarma, ale doprava vlastní
(není zajištěna, takže si každý zajištuje dopravu po vlastní ose).
Všichni účastníci školy jsou povinni vyplnit přihlášku do klubu HCK
a zaplatit si pojištění (děti 50 korun a dospělí stokorunu za rok) nebo vyplnit prohlášení, že se školy zúčastňují na vlastní nebezpečí (za děti a neplnoleté vyplní rodiče nebo zákonný zástupce). Bližší informace na telefonu
602 979 981 – Zdenek Bohuslav nebo Zdeněk Bašta ( +420/602 335 299,
zdenekbasta@email.cz).
HC Kanci Dolní Poustevna z.s.

ROCK BEER FEST 2021
Poslední rockovou venkovní akci pořádal softballový klub North Star,
ve spolupráci s Klang Manufaktur Sebnitz. Akce proběhla již tradičně
v areálu Fajn klubu, v sobotu 25. 9. 2021. Čepovalo se několik druhů
piv, světlé, tmavé, ovocné, co si kdo přál. K jídlu byl guláš, hermelín
na grilu, klobásy a jiné laskominy. Hlavně bylo v nabídce hodně dobré muziky. Akci zahájila pražská rock-metalová skupina OXAGON se
skvělým finským zpěvákem. Spolupořadatelé ze Sebnitz dodali kvalitní
německou kapelu DARE TO TRY. Následovala tradiční domácí kapela
KRLEŠ, která přišla s překvapením. Za jejich stávající indisponovanou
zpěvačku vystoupila po dlouhých letech stále výborná Lucka, kterou
fandové skupiny přijali s nadšením. Po dvaadvacáté hodině nastoupil
hlavní tahák večera – METALLICA Revival z Berouna. A byl to opravdu
metalový nářez i s nezbytnými ohnivými efekty. Závěr obstarala kapela
U PRÁŽI V GARÁŽI.
Pořadatelé děkují za tradičně skvělý servis osazenstvu Fajn klubu
a zvou vás s předstihem na tradiční loučení s rokem – prosincový Rockový gulášch, který se letos bude konat již před vánoci, a to 18. 12. 2021
v Národním domě.
RK
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MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2021
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