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LUŽICKÁ NEMOCNICE

Toto ožehavé téma hýbe Šluknovským výběžkem dlouhé měsíce.
Z posledních zpráv se zdá, že se situace vyvíjí velmi dobře a brzy se
všichni dočkáme vytouženého výsledku, nového a silného provozovatele. Požádal jsem paní doktorku JUDr. Mgr. Martinu Jinochovou Matyášovou (insolvenční správkyni) o rozhovor, ve kterém nám přiblíží
průběh a aktuální stav.
Z veřejných zdrojů jsem se dozvěděl, že úspěšným uchazečem
o nemocnici je Ústecký kraj a že
by měl nemocnici převzít v nejbližších měsících. Byly úvahy
o částečném nebo úplném převzetí nemocnice. Jaký je výsledek
a jaký bude nyní další postup?
Ústecký kraj předložil nabídku
na odkup všech tří pavilonů, tedy
areálu nemocnice, polikliniky
i Podhájí. V tuto chvíli očekávám
doplacení kupní ceny a po něm
přistoupíme k uzavření kupních
smluv. Předávací řízení bude následovat. Novým provozovatelem zdravotní péče by měla být Krajská majetková, příspěvková organizace pověřená správou části majetku Ústeckého kraje.
Jak to bude s lidmi, co v nemocnici pracují?
Zástupci kraje projevili zájem Ústeckého kraje převzít stávající personál nemocnice a zachovat všechna současná oddělení nemocnice
i polikliniky. Proces převzetí zaměstnanců i uzavření smluv mezi novým poskytovatelem péče a pojišťovnami k financování nynějších oborů
zdravotní péče si ještě vyžádá docela podstatné úsilí.
Provoz některých oddělení byl v průběhu konkursu omezen nebo
uzavřen. Jaká je situace nyní, co za zdravotní péči mohou naši občané
očekávat?
Zdravotní péče by měla být novým poskytovatelem zachována v současném rozsahu. Lužická nemocnice se nyní stará o podstatnou část dětí
a dorostu vašeho Výběžku (po celou dobu konkursu je dostupné dětské
lůžkové oddělení a dětská ambulance v Rumburku, udrželi jsme provoz
i ambulancí pro děti a dorost v Dolní Poustevně, Vilémově, Rybništi, nedávno jsme převzali ordinaci v České Kamenici, kde by děti jinak zůstaly
bez lékařského ošetření). Trvá nepřetržitý provoz chirurgické ambulance, včetně lůžkového oddělení chirurgie pro plánované výkony, i provoz radiodiagnostiky a laboratoří. Zajišťujeme péči na lůžkách následné
péče. V denním režimu jsou v nemocnici dostupné interní, gynekologická, neurologická a oční ambulance.
S odstupem času, kde vidíte příčiny úpadku nemocnice? Dalo se
tomu předejít?
Nemocnice se do svých potíží dostala podle mého názoru ze dvou
hlavních důvodů: pro nesmírně nákladnou akutní lůžkovou péči, málo
vyváženou příjmy z ordinací ambulantních specialistů, a pro nedostatečné personální zázemí pro svá tehdejší oddělení. V průběhu konkursu se
naplno ukázaly další těžkosti, které bylo na místě řešit už dávno a podstatně efektivněji. Bankrotu se dalo předejít důsledným řízením všech
pracovišť nemocnice, efektivním hospodařením, vhodnějším jednáním
s pojišťovnami a především rozumnou úpravou rozsahu zdravotní péče.
Občané se při vstupu nemocnice do insolvence obávali, že nemocnici zavřete. Bylo takové riziko?

Takové riziko tu bylo. Další vývoj byl závislý na postoji Všeobecné
zdravotní pojišťovny k dalšímu financování zdravotní péče v Rumburku
v poměrech bankrotu. Neměli jsme jistotu, zda udržíme trpělivost zdravotního personálu nemocnice. Nesouhlasila jsem se způsobem řízení
nemocnice minulým managementem a jeho činnost jsem po prohlášení konkursu ukončila. Nejisté tak bylo financování, personální zázemí
i odborné řízení dalšího provozu nemocnice.
Poptávka občanů regionu i vás starostů po zachování zdravotní péče
v Rumburku byla obrovská. To byl dost silný motiv hledat řešení. Rozhodnutí pokračovat v provozu nemocnice jsem učinila poté, co se projevil
vstřícný přístup pojišťoven, určité odhodlání podstatné části nepostradatelného personálu a kdy se podařilo získat do mého týmu člověka na
potřebné odborné úrovni, se zkušeností z oblasti řízení nemocnice a se
znalostí místních poměrů. Bez jeho pomoci a bez součinnosti pana primáře v postavení náměstka léčebně preventivní péče bychom provoz zřejmě nemohli efektivně převzít a udržet. Museli bychom nemocnici zavřít.
Rozumím tomu dobře, že šlo hlavně o pojišťovny a personál.
Spíše tím chci říct, že to nebylo lehké období pro nikoho. Zásluhy náleží zaměstnancům nemocnice. Dlouhou dobu žijí v nejistotě, jaký bude
další osud jejich zaměstnání v Lužické nemocnici. Někteří lékaři pracovali dlouhodobě na hranici svých fyzických sil. V poměrech insolvenčního řízení se naplno projevilo, kdo z lékařů měl skutečný zájem o lidi
a kdo naopak těžil z výhod málo řízené nemocnice s neregulovaným
přístupem k dalším veřejným prostředkům z rozpočtu města.
Z mého pohledu insolvenčního správce nebyla jednoduchá situace pro
financující pojišťovny. Zejména Všeobecná zdravotní pojišťovna stála před
rozhodnutím, jestli bude dále financovat nemocnici v bankrotu a jestli je
pro ni uvěřitelné, že se podaří zajistit kontinuální převod péče pod jiného
provozovatele. Ještě nejsme na konci cesty, ale počáteční podpora pojišťovny, včetně zvýšení úhrad, byla pro můj další postup rozhodující.
Oceňuji, že se město Rumburk i Ústecký kraj k nemocnici alespoň
v okamžiku jejího bankrotu neotočily zády. Poskytly finanční podporu,
která byla významná nejen částkou, ale i jako signál zaměstnancům nemocnice a občanům regionu, že si samospráva vážnost situace uvědomuje.
A nakonec bylo třeba uvést všechny okolnosti do nějakých funkčních
souvislostí.
Na jednom ze setkání jsme se dozvěděli, že byla Lužická nemocnice zařazena do sítě páteřních nemocnic. Co to znamená konkrétně?
Existuje v současném stavu možnost, jak zdravotní péči v nemocnici
rozšířit podle potřeb občanů regionu?
Lidé si to vykládají jako signál, že se obnoví plný rozsah lůžkové péče
interního oddělení pro oddělení interny, chirurgie. Spíše to ale znamená
projev zájmu státu a pojišťoven na vybudování funkčního urgentního
příjmu a uvedení nemocnice do širší organizace péče v kraji. Vím, že
mají občané zájem o obnovení oddělení, které nemocnice historicky poskytovala. Rozhodnutí bude náležet novému provozovateli.
Po své současné zkušenosti z nemocnice mám na obnovení plné akutní péče ve více základních oborech už trochu jiný názor. Nabádám lidi
k určité zdrženlivosti při prosazování šíře zdravotní péče, kterou žádají.
Obory a pracoviště by měly být podle mého názoru v regionu rozmístěny rozumně. Akutní lůžková péče je skutečně nesmírnou finanční zátěží
pro regionální nemocnici tohoto typu. A jde i o odbornost při provádění zdravotních výkonů, která je spojena s četností a opakováním, a tím
i zkušeností ošetřujícího personálu.
Chcete říct, že je pro lidi bezpečnější, aby využívali porodnici sice
v delší dojezdové vzdálenosti, ale s kvalifikovanějším personálem?
Odpovím na druhou polovinu otázky: ano, považuji za bezpečnější soustředit porody ke kvalifikovanému personálu a odpovídajícímu
Dokončení na str. 3
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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./fax: 412 397 391
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
Dětský lékař již běžně ordinuje
dle ordinační doby.

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I, 412 151 056
13. –14. 6. 2020
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI, 412 535 930
20. –21. 6. 2020
MDDr. Kadlecová Daniela
Teplická 1850/60A, Děčín, 412 531 330
27. –28. 6.
2020 MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI, 412 539 298
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy
telefonicky ověřit.
6. –7. 6. 2020

POZVÁNKA DO ŠLUKNOVSKÉHO ZÁMKU
Zdravíme Vás po více jak dvou měsících, kdy byly dveře Šluknovského zámku pro veřejnost uzavřené. V době, kdy se zámek ze dne na den
uzavřel, začínaly zde dvě výstavy, u kterých se nám podařilo prodloužit dobu vystavování, z původního termínu do 31. května 2020 budou
k vidění až do 31. srpna 2020. Jedná se o výstavu „Fenomén Igráček“,
a Výstavu fotografií Jana Vacy.

VÝSTAVY S OMEZENÍM
- maximální počet návštěvníků na výstavě 10 osob
(dle uvážení personálu RIC)
- maximální čas strávený na výstavě 1 hodina (dle uvážení personálu RIC)
- povinnost zakrytí úst (rouška, šátek) a dezinfekce rukou
Děkujeme za pochopení, kolektiv Informačního centra

INZERCE
Koupím byt v osobním či družstevním vlastnictví v Dolní Poustevně
a okolí. Prosím kontaktujte mě na +420 722 418 567.

červen 2020
ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek 08:00 – 11:30
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
Ordinujeme již v normálním
režimu dle daných ordinačních
hodin.

SVOZ BIOODPADU
Od května 2020 je již nutno
mít zaplacenou úhradu za svoz
bioodpadu. Pokud máte o tuto
službu zájem, uhraďte částku
400,- Kč /120l/, příp. 800,- Kč
/240 l/, do pokladny MěÚ. Pokud jste se rozhodli tuto službu
v letošním roce nevyužívat,
odevzdejte nádobu na bioodpad
na Městský úřad. Děkujeme.
Zuzana Bednářová

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

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

BEZPLATNÁ LINKA
ČEZ
800 850 860
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Dokončení ze str. 1
technickému vybavení nemocnice. Na prvou část otázky bych neměla
odpovídat, nemám dost velkou zkušenost s dopravní situací v regionu.
Ale máte pravdu, vím o tom, že dojezdový čas pro rychlou záchrannou
službu z krajních míst Výběžku je na hraně i při dopravě do Rumburku. Nedovedu říci žádné definitivně spolehlivé řešení. Budete je muset
hledat, společně s poskytovateli zdravotní péče, včetně rychlé záchranné
služby, a hlavně s rozumem. Nepřiměřená očekávání by mohla nemocnici ekonomicky zlomit vaz podruhé. To asi nechcete.
Úloha insolvenčního správce je zpeněžit majetek a uhradit pohledávky věřitelů. Po prodeji a převedení nemocnice pod nového provozovatele zřejmě Vaše role v nemocnici skončí. Co byste vzkázala
novému majiteli a občanům Výběžku?
Novému majiteli mohu vzkázat jen poděkování, že se zdravotní péče
pro občany Výběžku ujímá. A budu věřit, že se bude nemocnici věnovat,
jak nejlépe bude umět.
Občanům Výběžku bych chtěla vzkázat, aby se o sebe dobře starali.
Aby nezapomínali na preventivní prohlídky a byli na sebe opatrní. Přála bych jim, aby nemocnici potřebovali jen ve výjimečných případech,
a když už tomu tak bude, aby se dočkali kvalitní a citlivé péče.
Ale především občanům Výběžku děkuji. Za trpělivost, s jakou s námi
období insolvence nemocnice překonávali.
Věřím, že výše zmíněné vám všem dodalo klid a přesvědčení, že
tato zásadní otázka - poskytování zdravotní péče nám všem, obyvatelům Šluknovského výběžku, dopadne dobře. Touto cestou bych chtěl
za sebe a za nás všechny poděkovat paní doktorce Jinochové Matyášové za obrovský kus práce, díky níž stabilizovala nemocnici. Jen díky
ní se podařilo připravit a předat funkční celek novému provozovateli.
Děkujeme Vám!
Robert Holec, starosta města

INFORMACE

Vážení občané, akce setkání jubilantů a vítání občánků se dle situace
uskuteční na podzim 2020.
Pozvánky budou všem včas zaslány.
R. P.

SOBOTY PRO SOUSEDSTVÍ

„Soboty pro sousedství“ – společná setkání, piknick, kolokvia
a muzicírování
Již třetím týdnem po sobě se konalo setkání českých a německých občanů na nejrůznějších místech na zelené hranici. Tato iniciativa sdružující občany podél celé hranice k Polsku, Německu i Rakousku vydala
výzvu, kterou si můžete přečíst. Hlavní iniciátoři jsou v kontaktu se zemskými i evropskými institucemi. Osobně jsem se angažovala jak v aktivitách vedoucích ke znovuotevření hraničního přechodu v Dolní Poustevně, tak jsem velmi ráda podporovala tato setkání. V našem regionu se
občané setkali např. na Luži, na Nordkapu, v Zadní Doubici a dokonce
i přímo na hraničním přechodu v Dolní Poustevně, kde se konal koncert - český muzikant byl na české straně hranice, dva němečtí byli na
německé straně. Setkání občanů jsou vždy velice srdečná. V těchto momentech mám pocit, že hranice je opravdu jen čára na mapě. Lidé spolu

hovoří, předávají si informace, zpívají a baví se spolu. Jazyk a národnost
hrají jen podřadnou roli. Setkání byla vždy poctěna i účastí a podporou
regionálních českých i německých politiků. Připomínám – jen společně
můžeme být silnější a vzájemně se obohacovat.
Buďte zdrávi, Martina Böhme.

VÝZVA

MY,
sousedé,
ŽÁDÁME
zde, na zelené hranici mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, vlády obou zemí
o zahájení kroků k OTEVŘENÍ HRANIC pro běžné lidi. S ohledem
na skutečnost, že riziko nákazy onemocněním COVID-19 a opatření
v této souvislosti přijímaná jsou po obou stranách hranic podobná, nenacházíme v dalším udržování totální izolace, dlouhodobě rozdělující
sousedy, přátele, rodiny nebo kolegy a kolegyně, žádný smysl. Nedopustíme, aby se příhraničí opět stalo periferií, včetně sociálních, kulturních
a ekonomických důsledků.
Proto také VYHLAŠUJEME SOBOTY PRO SOUSEDSTVÍ / SAMSTAGE FÜR NACHBARSCHAFT a VYZÝVÁME všechny sousedy
a přátele po obou stranách uzavřených hranic, dokažme, že v Evropě
21. století nejsou hranice normální, potkávejme se, bavme se, pomáhejme si, ŽIJME SPOLU!
Hranice – nikdy jsem je nespatřil. Ale vím, že existují v myslích mnoha lidí.
Thor Heyerdahl, norský badatel a mořeplavec, 1914–2002
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INFORMACE ZŠ A MŠ
Aktuální informace pro děti, žáky a jejich zákonné zástupce na období
od 1. června 2020 do konce školního roku 2019/2020
MŠ je v provozu – dobrovolná docházka od 25. 5. 2020 do 17. 7. 2020,
kdy začnou i pro školku letní prázdniny. Provoz bude obnoven v srpnu,
konkrétně dne 17. 8. 2020. Školní rok 2020/2021 pro nově přijaté děti
v mateřské škole začíná v úterý dne 1. září 2020.
ZŠ – 1. stupeň – dobrovolná účast žáků na dopoledních i odpoledních
aktivitách od 25. května 2020 pokračuje do 26. června 2020.
ZŠ – žáci 9. ročníku, kteří se účastní od 11. 5. 2020 konzultací za účelem přípravy k přijímacím zkouškám – zkoušky se konají v jediném termínu 8. 6. 2020. Pro další účast žáků posledního ročníku platí harmonogram – viz. web.
ZŠ – žáci 6. – 9. ročníku mohou být díky příznivému vývoji epidemiologické situace v ČR a dle rozhodnutí ministerstva školství osobně přítomni ve škole od 8. června 2020 za účelem dobrovolných socializačních
aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Pouze dopoledne pro
max. 15 žáků ve skupině po předložení čestného prohlášení.
Na naší základní škole je pro žáky 6., 7., 8. a 9. třídy připraven rozpis docházky. Podrobnější informace i tiskopis čestného prohlášení jsou
k dispozici na webu školy.
V pátek 26. června 2020 budou žákům základní školy od 8. 00 hodin
vydávána třídními učiteli závěrečná vysvědčení.
Žáci IX. třídy budou mít 26. června 2020 slavnostní rozloučení od
8.00 hodin v Centru setkávání.
Na pondělí 29. 6. 2020 a úterý 30. 6. 2020 vyhlašuje ŘŠ ředitelské volno.
Mgr. O. Diessnerová

VE ŠKOLCE I DOMA
Ahoj děti, přestože je již od pondělí 25. 5. mateřská škola druhý týden
otevřená, některé z vás zůstávají doma. To ale vůbec nevadí. O hry, činnosti a zábavu nepřijdete. I nadále budeme posílat na stránky návody,
náměty, pracovní listy a inspirace, hlavně pro děti s povinným posledním rokem předškolního vzdělávání. Vše najdete v záložce „Ve školce
i doma“ pod mateřskou školou. Náměty budou korespondovat s TVP
každé třídy. Prosíme rodiče předškoláků, aby práce dětí schovávali k případnému nahlédnutí.
učitelky Jiřka, Alenka, Péťa, Týnka

ZUŠ RUMBURK
Přijímání nových žáků do ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna
na školní rok 2020/2021
Zájemci o studium v ZUŠ Rumburk (pod kterou spadá i pobočka
Dolní Poustevna) si podají elektronickou přihlášku prostřednictvím
systému iZUŠ (www.izus.cz). Přihlášku podejte nejpozději do termínu konání talentových zkoušek – v Dolní Poustevně v pátek 4. 9. 2020
14 – 16 h na 1. stupni ZŠ v PC učebně. Na talentovou zkoušku je nutné
přijít osobně, nezletilý zájemce v doprovodu zákonných zástupců. Na
pobočce bude v příštím školním roce možné studovat hru na klavír (budou po dlouhé době opět volná místa!) a hru na zobcovou flétnu, kytaru.
V případě technických potíží je možné vyzvednout si přihlášku v tištěné podobě na adrese ředitelství školy (Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 1416/3, 408 01 Rumburk) a po vyplnění doručit (poštou,
nebo osobně vhodit do schránky) zpět.
Nevíte-li si rady, volejte na tel. č. 412 332 067 (kancelář školy) nebo
P. Kalčíková (777 711 344) – pobočka D. Poustevna.
Petra Kalčíková

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Retrostipendium – výzva pro studenty do 30. 6. 2020
Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v tísni rozděluje stipendia Nadace Albatros. Tím podporujeme ve vzdělání studenty ze Šluknovského výběžku, kteří přes ne zcela ideální rodinné dispozice najdou motivaci se vyučit nebo studovat střední
školu jakéhokoliv typu. Podmínkou schválení žádosti je, že minimálně jeden z rodičů má pouze základní vzdělání. Cílem retrostipendijního programu je podpora studenta v úspěšném absolvování školy.
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Jak stipendium funguje?
Studenti po uzavření smlouvy musí dodržovat určité podmínky. Nejdůležitější z nich je prospěch. To znamená, že ze čtyř klíčových předmětů nesmí mít horší známku než za 3. Stejnou váhu má ale také nízká
absence ve škole. Na pravidelných setkáních a při splnění podmínek
jsou studentovi propláceny náklady v hodnotě 1000 Kč nebo 1 500 Kč
měsíčně. Na konci školního roku je možné získat bonus za výsledky ve
výši 2000 Kč. Finanční prostředky na retrostipendia poskytuje Nadace
Albatros. Kariérové poradenství je poskytováno za podpory Evropské
unie a státního rozpočtu ČR.
Kostka Krásná Lípa nyní takto podporuje 36 studentů. Aktuálně do
programu přijímáme nové studenty. Noví studenti na další školní rok
2020/2021 se nám mohou hlásit až do 30. 6. 2020.
Kateřina Luňáková, kontakt 775 441 238
kariérová poradkyně
Poradna v kostce
Posláním poradny je podpořit lidi v řešení obtížné životní situace. Tíživou životní situací se může stát i fakt, že jeden z rodičů zůstane na výchovu svého dítěte nebo dětí sám. To jsou příklady otázek, se kterými se
můžete na poradnu obracet. Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma, v 18 obcích Šluknovska. Na místě konzultace se domluvíte
s poradcem. Poradce kontaktujte na telefonních číslech: 777 291 359,
777 925 302, 770 125 690. Pan Karel se dostal na konec svého manželství, se ženou má syna. Jeho zdravotní stav se zhoršil a musel snížit své
tempo v zaměstnání. S tím souvisí i nižší příjem. Půjčky na vybavení bytu
jsou psané na něj. Karel se obrátil na poradnu ve fázi, kdy se v průběhu
rozvodového řízení začalo jednat o tom, jaké by mu mohlo být stanoveno
výživné. Poradce Karlovi vysvětlil obecná pravidla při stanovování výše
výživného, pomohl mu sepsat návrh na stanovení výše výživného a současně mu vysvětlil, jak postupovat v otázce rozdělení majetku. Projekt je
financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu zaměstnanost.
Poradci OSP Kostka Krásná Lípa, p.o.

Nábor malých fotbalistů a fotbalistek
Vážení rodiče, malí sportovci, kluci a holky!

Hledáme nové fotbalisty a fotbalistky. Rádi bychom doplnili stávající družstvo mladší
přípravky FK Dolní Poustevna o další fotbalové naděje. Zveme Vás proto na fotbalové
tréninky, kde si můžete vyzkoušet své první fotbalové krůčky. Dozvíte se také, jak vše v rámci
mladší přípravky funguje (tréninky, turnaje, zápasy), seznámíte se s vedením a poznáte své
trenéry a nové kamarády a kamarádky. Tak hurá na hřiště! Nejen děti, ale i všichni rodiče,
jsou vítáni.

Kdy:

Úterý 16.6.2020 od 16.00 hodin
Čtvrtek 18.6.2020 od 16.00 hodin
- vše v rámci tréninkové přípravy mladší přípravky

Kde: Sportovní areál v Dolní Poustevně – fotbalové hřiště
Kdo: Děti narozené v roce 2012 – 2016
(předškoláci, 1. – 3. třída)
a nejen z Dolní Poustevny (Lobendava, Vilémov)
Co nabízíme ?
- zapojení do sportovního kolektivu a aktivně sportovat,
- možnost hrát mládežnickou soutěž (reprezentovat fotbalový klub i naše město),
- tréninkovou přípravu pod vedením trenérů, kde tréninkový proces je zajišťován na
travnatém hřišti, hřišti s umělým povrchem, v zimním období ve sportovní hale,
- možnost užívání sportovního areálu v obci (víceúčelová hřiště),
- každoroční letní soustředění i výlety na ligové sportovní zápasy,
Kontakt : Zdeněk Hauser, mobil 602 195 961 (trenér mladší přípravky)

Těší se na Vás chlapci a děvčata z mladší přípravky FK Dolní
Poustevna
Motto : „Chlapci a děvčata, pojďme se pohybem bavit a
radovat“
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Co se 25. května otevřelo
a za jakých podmínek
Roušky
Od 25. května musí lidé nosit roušku ve vnitřních prostorách staveb
(mimo bydliště) nebo v MHD. Zároveň budou povinné i na všech ostatních místech, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než
2 metry, pokud se nejedná o členy domácnosti. Výjimku mají stejně jako
doposud například děti do dvou let a děti ve školkách nebo žáci a studenti při výuce (musí ale dodržovat jeden a půl metrové rozestupy). Výjimku mají také moderátoři nebo lidé, kteří pracují v kancelářích (pokud
jsou od sebe dál než 2 metry) či v horku.
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kovém pokoji by měly být odděleny paravánem nebo jinou překážkou
tak, aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů.

Školy
Od 25. května bude také možná osobní přítomnosti žáků 1. stupně
základních škol na výuce. Účast bude dobrovolná, nadále bude pokračovat i distanční výuka. Doporučený počet žáků ve školní skupině bude
15, vždy musí být splněna podmínka jedno dítě v lavici. Složení skupin
bude neměnné. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou. Tělesná výuka bude zakázána. V průběhu vyučování
bude doporučeno nošení roušky, ale vyučující bude moci o jejím nošení
rozhodnout podle potřeby.
Zdroj: Internet

Restaurace, obchodní centra
V pondělí otevřou vnitřní prostory restaurací, kaváren, barů a dalších provozoven stravovacích služeb. Otevřít mohou nově i stravovací
zařízení v nákupních centrech. U vchodu do zařízení či na venkovní
zahrádku musí být umístěna dezinfekce. Obsluha pak musí vydezinfikovat stůl před usazením každé nové skupiny. Provozovatel musí bránit
shromažďování osob do vzdálenosti menší než 2 metry. V stravovacích
zařízeních bude povinná rouška pro obsluhu i pro zákazníka. Ten ji ale
bude smět u stolu sundat při konzumaci jídla a pití. Omezená bude také
otevírací doba. Zařízení musí mít zavřeno od 23 do 6 hodin. V této době
je ale možné nadále realizovat prodej přes výdejní okénko.

Hromadné akce
Od 25. května budou povoleny také hromadné akce ve venkovních
i vnitřních prostorách do 300 osob. To se týká například kin, divadel
nebo komorních koncertů. Bude muset být ale zachováván odstup mezi
osobami nejméně 2 metry (s výjimkou členů domácnosti). K dispozici
bude muset být u vchodu také dezinfekce.

Koupaliště, sportoviště
Uvolnění se bude týkat také krytých i nekrytých koupališť, sportovišť,
saun a wellness center. Před vstupem na koupaliště bude umístěna dezinfekce. Toalety budou otevřené. Šatny a sprchy budou v provozu ob jednu skříňku. V areálech bude povinné nosit roušku, tu lze sundat na dece
a při koupání. Dále je nutné v areálu dodržovat rozestupy 1,5 až 2 metry,
Na dece, ručníku nebo osušce pak budete muset být nejméně 2 metry od
dalšího návštěvníka, pokud se nejedná o člena rodiny. Kapacita bazénů
bude omezena na pět metrů čtverečních na osobu v části pro plavce a tři
metry čtvereční v části pro neplavce. Na sportovišti se pak může nacházet ve stejné době nejvýše 300 osob. Musí být zachovaná vzdálenost
mezi sportovci a ostatními osobami nejméně 2 metry. Sportovci v době
tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit roušku. Na sportovišti musí
být dezinfekce.

Zámky, zoologické, botanické zahrady
Od pondělí bude možné navštívit také vnitřní prostory hradů, zámků,
zoologických, botanických a dendrologických zahrad. I zde ale platí určitá pravidla. Mezi návštěvníky musí být dodržovány odstupy alespoň 2
metry, opět s výjimkou členů domácnosti. V prostorách platí povinnost
nosit roušku. Na hradech a zámcích bude počet návštěvníků v placených venkovních prostorech v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl
150 osob na jeden hektar plochy zařízení.

Sociální služby
Od pondělí budou povoleny návštěvy v sociálních a zdravotnických
lůžkových zařízeních. Za jedním klientem ale mohou přijít maximálně
dvě osoby najednou. Těm bude při vstupu změřena teplota. Pokud je to
možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení
nebo v jednolůžkových pokojích. Návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůž-

Jak postihne epidemie nového koronaviru
česká města a co to bude znamenat pro
naše městské plánování?
Už nyní je asi všem jasné, že pandemie zasáhne všechny, a tím pádem
i naše městské plánování investic, a to i na několik let. Prognózy ukazují, že příjmy obcí ve sdílených daních, které představují až 70% jejich
příjmů, klesnou o zhruba 20-25%. Bude to dopad schváleného vládního
návrhu zákona č. 159/2020S., o kompenzačním bonusu. Pro rozpočty
měst a obcí to znamená ztrátu cca 12 miliard korun, tedy návrat financování do roku 2013. Tento návrat víceméně povede k pozastavení většiny připravovaných projektů. V našem případě se jedná o roční ztrátu
v příjmové části rozpočtu o cca 5,5 mil. Kč, což je částka každoročně
rozpouštěna do investic a modernizace města. Máme i tak v plánu nadále pokračovat ve vývoji infrastruktury, rekonstrukcích i opravách zastaralého a opotřebovaného majetku, ale v omezeném či pomalejším tempu než bylo zamýšleno. Určitě budeme využívat veškeré možné dotační
prostředky, abychom tuto ztrátu pocítili co nejméně. V letošním roce
nejvíce pocítíme dopady epidemie v omezení našich velkých kulturních
akcí, ale budeme se jistě snažit nahradit je popřípadě nějakou menší.
ing. Zděnka Šulcová, ekonom

ZÁHONY
Ve čtvrtek 28. května se dámská část městského úřadu rozhodla osázet
náš nově vybudovaný záhon na křižovatce u přechodu a zároveň oživit
stávající záhony u hranic. Myslím, že výsledek stojí opravdu za to. Chtěl
bych poděkovat i mužské části za pomoc při dovozu zeminy a všech potřebných věcí. Naše město je zase o kousek hezčí, děkuji všem za pomoc.
V souvislosti s místní květinovou výzdobou, bych se rád obrátil i na vás
občany. Máte-li nápad, jak vylepšit i jiné části našeho města, neváhejte
nás kontaktovat. Budeme moc rádi. Foto na straně osm.
Robert Holec, starosta města

KOMPOSTÉRY
Kompostéry pro občany Dolní Poustevny zdarma.
Město Dolní Poustevna má možnost získat v rámci dotačního projektu kompostéry pro občany města Dolní Poustevna. V případě, že budete
mít v budoucnu zájem o bezplatné zapůjčení těchto nádob, kontaktujte
do 30. 06. 2020 p. Ivetu Malou, tel. 739 067 286, e-mail: zp@dolnipoustevna.cz. Dle vašeho zájmu bude zažádáno o dotaci na potřebné množství nádob. V případě přiznání podpory budete následně kontaktováni
a vyzváni k podpisu smlouvy o výpůjčce kompostéru. Termín realizace
r. 2020/2021.
Iveta Malá

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Hotýlek
Alena Mornštajnová
Některé věci jakoby existovaly
mimo čas. Zůstávají stejné navzdory dějinám, válkám, totalitním režimům i počasí. Takový
je i hotel pana Leopolda, vlastně
spíše hodinový hotýlek, založený
v dobách první republiky a nabízející potěšení a rozkoš pánům
za protektorátu a dokonce i poté,
co ho znárodnili komunisté. Oč
více přímočaré lásky ale nabízely
hotelové pokoje, o to osudovější
a dramatičtější vztahy se odehrávaly v rodině majitele a posléze
správce.

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Od středy 13. 5. 2020 je Centrum setkávání opět v provozu dle daných úředních hodin. Vstup do Centra setkávání je zatím povolen pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest. U vstupu do Centra bude
k dispozici desinfekce na mytí rukou. Děkujeme za pochopení.

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

Ceník ostatních služeb v Kč

Prokletá pevnost
Markéta Prášková
Pohár trpělivosti královny Deily přetekl. Krutí a mocní mágové z pevnosti Staxon čím dál víc
ohrožují své okolí a nastal čas zarazit je. Do svých služeb proto povolá věrného čaroděje Kendrika,
zloděje, rváče a karbaníka Dreka,
a léčitelku Nomi. Věří, že právě
oni zvládnou zastavit temnotu,
která se z pevnosti šíří. Podaří se
této nesourodé trojici osvobodit

Využití PC stanice s připojením na internet (osoba/30 min.) | zdarma
Černobílý tisk / kopírování formátu A4 - 1 strana 4,- Kč
Barevný tisk / kopírování formátu A4 - 1 strana 20,- Kč
Skenování a zaslání na e-mail — formát A4 - 1 strana 8,- Kč
Lamina — formát A4 - 15,-Kč
Ceník služeb a poplatků je schválen dle nového Knihovního řádu
a platí od 1. 6. 2020.
Lucie Englerová

REPREZENTACE
DOLNÍ POUSTEVNY
Chtěli bychom tímto poděkovat
obyvatelce Dolní Poustevny Denise
Hrotíkové, za poskytnutí fotografií
k prezentaci našeho města. Její fotografie jsou profesionálně zpracovány,
s citem nasnímány a vkusně naaranžovány. Jednoduše řečeno - skutečně pěkné fotografie, které mají duši.
S dovolením autorky budou snímky použity k informaci o naší obci
na webových a fb stránkách města,
pohledech a jiných prezentačních
předmětech. Její fotografie jsou také
předlohou k návrhům obalu nových
pastelů od Koh-i-nooru od známého
malíře Michala Janovského z České
Lípy, který v Dolní Poustevně pořádá pravidelné malířské workshopy.
Další tři fotografie na straně osm.
Iveta Malá
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čarodějku Siran? Vymyslí taktiku,
která povede k vítězství nebo zažijí jak chutná porážka?
Starý papír - nový design
Angelika Kipp
Staré knihy, kartony od vajec,
balicí papír, zažloutlé notové partitury – rozhodně nevyhazovat!
Vždyť z nich můžete vykouzlit
tolik báječných věcí. Tyto dekorativní předměty každého upoutají svým přirozeným vzhledem.
A jaké třeba? To vám ukážeme –
dekorace na zeď, věnce k různým
příležitostem, ozdobné obaly na
vázy a květináče, papírové květiny, rámečky a mnoho dalšího.

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

FK D. POUSTEVNA, SK VEL. ŠENOV – FK MIKULÁŠOVICE 3:7
čtvrtek 21.5.2020 od 16.30 hod., přátelské utkání starších žáků,
1. utkání po uvolnění opatření proti COVID-19 diváků: 30, hrací doba:
2 x 20 minut a 2 x 15 minut
sestava: J. Hauser, L. Buryánek, J. Liška, M. Ungr, F. Bareš, Z. Formánek, T. Jírovský, M. Šolc
střídání (hokejově): J. Kramer, R. Smělík
branky: F. Bareš 1, J. Liška 1, Z. Formánek 1
1. čtvrtina:
4´- Formánek sám na brankáře, střílí mu do nohy na roh, 5´- Liška 2x
po 2 rozích střílí 2x mimo
11´- střela na branku, odražený míč doráží útočník do branky 0-1,
14´- vlastní gól Lišky po rohu 0-2
15´- útočník soupeře přehrává naše 3 obránce a pohodlně skóruje 0-3
2. čtvrtina:
22´- Formánek přímo z rohu snižuje na 1-3, 24´- Formánek střílí do
tyče, 27´- nedůraz obrany před brankou, útočník pohodlně střílí k tyči
1-4, 30´- po rohu Liška tečuje do sítě na 2-4, 33´- centr do vápna na
neobsazeného útočníka, náš brankář padá k zemi, útočník ho přehazuje
a prohráváme už 2-5
3. čtvrtina:
40´- střela z dálky pod břevno, přes špatně postaveného brankáře 2-6,
48´- útočník nasadil našemu obránci „ housle“ a střelou k tyči navyšuje
na 2-7, 50´- střela Bareše do tyče
4. čtvrtina
64´- přihrávka Lišky na Bareše, který následnou střelou snižuje na konečných 3-7
Konečně zase hrajeme!! Výsledek není důležitý, byl to 1. přípravný
zápas po fotbalovo – coronavirových prázdninách. Potrénujeme a zlepšíme se.
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snižuje na 3-6, 58´- neodkopnutý míč z vápna, soupeř toho využívá
a snižuje na 4-7,
73´- střelou Bareše do šibenice uzavíráme skóre na 4-8
Odveta s Mikulášovicemi se nám povedla díky 2. třetině, ve které jsme
nastříleli 4 branky. Střelecky se prosadil V. Walter, který „nasázel“ 5 gólů.
P. Kramer, J. Bareš, Z. Formánek

JARNÍ ZÁVOD
Závod na 75 terčů a finále.
V sobotu 23. 5. 2020 se uskutečnil na střelnici Čtverec závod ve střelbě na baterii. Závodu se zúčastnilo 33 střelců z celé republiky. Střelnici
v Dolní Poustevně si oblíbili střelci nejen z blízkého okolí, ale hlavně
sportovní střelci z Tábora, Prahy, Mělníka, Ústí nad Labem.
Vítězem se stal pan Brázda Daniel s nástřelem 72 terčů, druhý skončil
pan Hrouda Tomáš s 72 zásahy a třetí místo obsadil náš člen pan Švec
Ondra s nástřelem 71 terčů. Velice dobře si vedla i naše domácí naděje
Adéla Bryndová s nástřelem 54 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 nákup cen a odměn pro
závodníky.
Za MS Jezevec Hynek Jirman

A JE TU OPĚT TENIS

FK MIKULÁŠOVICE - FK D. POUSTEVNA, SK VEL. ŠENOV 4: 8
čtvrtek 28.5.2020 od 16.30 hod., přátelské utkání starších žáků,
2. utkání po uvolnění opatření proti COVID-19, diváků: 20, hrací doba:
3 x 25minut
sestava: J. Hauser, J. Kramer, F. Bareš, M. Ungr, L. Buryánek, Z. Formánek, T. Jírovský
V. Walter, střídání (hokejově): J. Kalčík, R. Smělík
branky: F. Bareš 1, V. Walter 5, L. Buryánek 1
1. třetina:
4´- střela soupeře z dálky, dorážka rychlého útočníka a prohráváme
1-0, 10´- po rohu hlavou Buryánek vyrovnává na 1-1, 14´- střela Waltera
vedle, 17´- penalta po faulu ve vápně a opět prohráváme 2-1,
25´- střela Ungra z dálky, zase vedle
2. třetina:
26´- po špatné rozehře soupeřova obránce, vyrovnává Walter na 2-2,
29´- průniková přihrávka Formánka na Waltera, ten sám na brankáře
a střelou k tyči nás posílá do vedení 2-3, 33´- centr Buryánka do vápna
na Waltera a ten „rybičkou“ a „angličanem“ zvyšuje naše vedení 2-4
48´- z rychlého protiútoku střílí Buryánek do brankáře, ten vyráží,
Walter dorážkou skóruje na 2-5
3. třetina:
52´- průniková přihrávka Formánka na Waltera, ten sám na brankáře
a střelou k tyči nás posílá do vedení 2-6, 53´- nedůraz našeho obránce
ve vápně, útočník ho obchází, přihrává a neobsazený hráč „houslemi“

Uvolnění protiepidemických opatření umožnilo konečně rozehrát
i letní tenisovou sezonu.
Díky tomu se mohl dne 24. 5. uskutečnit plánovaný turnaj ve čtyřhře
žen. Bohužel tentokrát bez cizí účasti, ale zato za nebývalé účasti našich
žen, díky rostoucí členské základně a péči o zvyšování jejich výkonnosti,
které se věnuje předseda TK Marek Bureš. Turnaje se zúčastnilo celkem
11 žen, počasí vyšlo, atmosféra, občerstvení, vše ke spokojenosti účastnic. Díky patří také mužským pomocníkům při úpravě dvorců a řízení
turnaje. V turnaji zvítězil pár Militká, Tesaříková, druhé byly Sklenářová, Brýlová a na třetím místě pár Vaníčková, Koželuhová. Tyto páry získaly vítězné poháry, ostatní pak drobné ceny. Bylo to prima, příští turnaj
bude v srpnu, doufejme už i s cizí tradiční účastí. Zároveň bychom rádi
přivítali všechny zájemce o tenis v našem TK, přijďte, přiveďte i své děti,
stojí to za to.
Zdeňka Micková
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