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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Když jsme v roce 2020 rušili slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
málokoho z nás napadlo, že by se taková situace mohla znovu opakovat.
Nebo jsme alespoň všichni věřili, že nás to znovu nepotká. Bohužel opak
se stal pravdou. Tentokrát asi o to hůř, že vše bylo na poslední chvíli. Na
rozhodnutí zastupitelstva, zrušit tuto slavnostní událost, jsou samozřejmě různé názory, stejně tak jako na celou pandemii COVID-19. Ta bohužel rozděluje společnost a z mého pohledu velmi zhoršuje mezilidské
vztahy. Dovolte mi, alespoň v krátkosti vysvětlit důvod zrušení. Žijeme
v demokracii, každý může říct svůj názor, každý má právo se vyjadřovat
k názorům a rozhodnutí ostatních. Mně tu však trochu schází také odpovědnost a především respekt k názoru druhých a hlavně většiny, která
je v demokracii určující. Nemusí se nám rozhodnutí většiny líbit, nemusíme s ním souhlasit, ale měli bychom ho respektovat. To, jestli bylo
zakázání vánočních trhů a doporučení se nesetkávat ve velkých skupinách správné nebo špatné, hodnotit nechci. Ale z mého pohledu, jestliže
něco vláda, potažmo ministerstvo zdravotnictví doporučí, měli bychom
to respektovat. Už s ohledem na přeplněné nemocnice, únavu zdravotního personálu a neustálé přibývání nakažených touto nemocí. Starosta,
potažmo zastupitelstvo města je odpovědné a hájí zdraví a zájmy občanů. V této souvislosti jsme upřednostnili zdraví před zájmem některých
občanů tuto akci nerušit. Touto cestou bych se chtěl omluvit všem, kteří
se celé týdny připravovali, trénovali písně, nacvičovali živý betlém a také
v posledních dnech tvořili ozdoby a vařili dobroty do vánočních stánků.
Omlouvám se především dětem z mateřské a základní školy. U nich je
to zklamání vždycky největší. Přesto věřím, že naše a nejen naše rozhodnutí pochopíte. Ke zrušení rozsvícení stromu totiž došlo ve většině měst
a obcí. Věřím i v to, že v brzké době přijde chvíle, kdy se budeme moci
společně, a především bezpečně setkat.
Robert Holec, starosta města

KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ
S koncem roku opět přichází nejkrásnější svátky v roce, svátky vánoční. Dovolte mi, abych vám všem, občanům Dolní Poustevny, popřál
jejich klidné a pohodové prožití. Odpočiňme si, načerpejme energii do
příštího roku. Zavzpomínejme na to hezké a pokusme se zapomenout
na všechna ta úskalí a útrapy, které nás stále provází naším běžným životem. Dětem přeji spoustu dárků, které si od Ježíška přejí a dospělým
klid a pohodu.
Za kolektiv městského úřadu vám přejeme Krásné Vánoce!!!
Robert Holec, starosta města

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022
Člověk se pořádně ani neotočí a další rok se pomalu blíží ke konci.
Věřím, že i přes veškeré denní starosti, se při ohlédnutí za tím letošním
rokem 2021 najde spousta hezkých a pozitivních věcí, na které budete
všichni rádi vzpomínat. Do toho roku nového, roku 2022, vám všem
přeji především pevné zdraví, mnoho štěstí, pracovních i studijních
úspěchů a také spoustu lásky. Ať se vám plní všechna vaše přání a plány,
které jste si pro rok 2022 stanovili. Za kolektiv městského úřadu vám
chci poděkovat za veškerou spolupráci v uplynulém roce. Těšíme se na
další setkání v roce 2022! Mějte se krásně!!!
Robert Holec, starosta města

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Silvestrovský ohňostroj v Dolní Poustevně proběhne 31. 12. 2021 od
18:00 hodin na tradičním místě pod kostelíkem.

PRODEJ KAPRŮ

PRODEJ STROMKŮ
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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
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SBĚRNÉ MÍSTO
V měsíci prosinci bude uzavřeno sběrné místo v Dolní Poustevně.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zaměstnancům MÚ a panu starostovi za velmi milé přivítání
a posezení na MÚ. Děkuji také za pohoštění, kytičku a finanční dárek.
Moc mě to potěšilo.
Erika Šťastná, Marketa 31, Dolní Poustevna
Výstavu fotografií a uměleckých děl Spolku přátel umění Dolní Poustevna z. s. navštívilo celkem 82 občanů. Tímto všem návštěvníkům děkujeme.
Spolek přátel umění Dolní Poustevna z. s.

mĚstská kniHovna

Vyměňte starý kotel
za tepelné čerpadlo
Daikin a ušetřete na
energiích

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

Od 1. 9. 2022 začne platit zákaz
provozu starých neekologických
kotlů na tuhá paliva. Vyhněte
se pokutě a pořiďte si tepelné
čerpadlo.
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až 35 ou
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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

Elektro Mareček je odborníkem na
prodej, instalaci a servis tepelných
čerpadel a rád vám s výběrem
tepelného čerpadla pomůže.
Energeticky úsporný zdroj
vytápění, chlazení a ohřevu vody
› Nízké provozní náklady
› Instalace do 2 dnů
› Spolehlivý provoz až do -28 °C
› Záruka 7 let na celý výrobek

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

INZERCE

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 571

Zubní lÉkař

Ordinační hodiny
o sobotách a nedělích:
08:00 – 10:00 hod.

Václav Mareček
tel: 608 957 170
e-mail: info@elektromarecek.cz
elektromarecek.daikinpartner.cz

11.–12. 12. 2021
muDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
412 539 298
18.–19. 12. 2021
muDr. vojtěch vladimír
28. října 110, Děčín I
412 151 056
25.–26. 12. 2021
muDr. charvát tomáš
U Přívozu 18/4, Děčín III
412 511 619
Rozpis je aktualizován
dle podkladů od stomatologů,
přesto ale doporučujeme
správnost uvedených
informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky
ověřit.
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ÚŘEDNÍ DNY V DOBĚ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Městský úřad Dolní Poustevna oznamuje, že od 22. 12. 2021 bude uzavřena městská pokladna. Veškeré platby v hotovosti (nájemné, místní
poplatky, známky na popelnice aj.) můžete uhradit nejpozději v úterý
21. 12. 2021. Pokladna bude opět otevřena v pondělí 3. ledna 2022!
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22.12.2021		
23.12.2021		
24.12.2021 		
27.12.2021 		
28.12.2021		
29.12.2021		
30.12.2021		
31. 1. 2021		
3. 1. 2022		

radnice pro veřejnost uzavřena
radnice pro veřejnost uzavřena
radnice uzavřena
radnice pro veřejnost uzavřena
radnice pro veřejnost uzavřena
radnice pro veřejnost uzavřena
radnice pro veřejnost uzavřena
radnice pro veřejnost uzavřena
7:30–11:30 a 12:30–16:30

V případě neodkladných záležitostí, příp. havárie, volejte tel. č.:
Robert Holec, starosta
736 536 911
Zdeněk Hauser, odbor správy majetku
602 195 961
Záležitosti, týkající se dotazníku na odpady apod., vyřizuje pan Martin
Kuchař po telefonické dohodě na tel. č. 606 314 508.

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
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bou jehličnatého dříví v nestátních lesích mimo území národních parků
a jejich ochranných pásem a mimo pozemky, které jsou objekty důležitými pro obranu státu. Finanční příspěvek je poskytován ze státního
rozpočtu, kapitol Ministerstva zemědělství.
Lukáš Hrivňák

JEDNÁNÍ S VEDENÍM NEMOCNICE
V SEBNITZ
Po delší době proběhla další schůzka s vedením nemocnice v Sebnitz. Toto téma, jako mnoho dalších, upozadila pandemie koronaviru
do ústraní. Během této doby došlo k obměně na vrcholných funkcích
nemocnice. Nic se však nezměnilo na zájmu nadále rozvíjet spolupráci
a naději do budoucna o poskytování zdravotní služby občanům Šluknovského výběžku. I přes brzkou výměnu ministra zdravotnictví na
české straně, jsem stále v kontaktu s panem ministrem Vojtěchem. Věřím, že stihneme tuto záležitost posunout dále a současně ji konzultovat
i s nově příchozím ministrem, panem Válkem. Naší společnou plánovanou schůzku opět narušil COVID, tentokrát nákazou pana Vojtěcha.
Sám si uvědomuji, že je to běh na opravdu dlouhou trať, ale stále věřím,
že se vše podaří dotáhnout do zdárného konce.
Robert Holec, starosta města

INZERCE
Hledáte perspektivní a velmi
dobře placenou práci?

Ve dnech 24. 12. 2021–2. 1. 2022 bude zavřeno. Pokud by v těchto
dnech byl vážný zájem o prohlídku či nákup suvenýrů, je možná domluva na tel. 723 581 766.

ODPADY
V současné době probíhá přihlašování vlastníků nemovitostí k odpadům. Co to všechno znamená? Vlastník nemovitosti se na městském
úřadu nebo přes e-mail přihlásí k poplatku za svoz směsného komunálního odpadu (dále SKO). Vybere si jak velikost popelnice, tak četnost
svozu. Vše se odvíjí od počtu osob žijících v uvedených nemovitostech.
Cena, kterou vlastník uhradí, nezahrnuje pouze svoz SKO, ale také zdarma pytle na tříděný odpad a odvoz odpadu do sběrného dvora (kromě stavební suti). Nabídka dále zahrnuje bezplatný svoz BIO odpadu
(hnědé nádoby). Vím, že se mění něco, co v Dolní Poustevně dlouho
fungovalo. Rád bych ale zdůraznil, že se nejedná o žádný výmysl zastupitelů města ani Svazku obcí Sever. Změna přichází v důsledku platnosti
nového zákona o odpadech. Někdo si může myslet, že je znevýhodněn
ten, kdo třídí. Avšak i svoz tříděného odpadu je nemalým finančním
výdajem města. My všichni, kteří třídíme, to přeci neděláme z důvodu
úspory peněz, nýbrž šetření životního prostředí. Na nastavení nového
systému jsme pracovali společně s okolními obcemi. S ohledem na to,
že každá ze spolupracujících obcí vykazovala v posledních letech ztrátu
v odpadovém hospodářství několik statisíců korun (dle velikosti obce až
k jednomu milionu korun ztráty) jsme kalkulace nastavili tak, aby byla
tato rozpočtová položka vyrovnaná. Není v zájmu města na odpadech
vydělávat, ale hradit ztrátu (v případě Dolní Poustevny 800 000,- Kč každý rok) není možné. V případě jakýchkoli nejasností se na nás neváhejte
obrátit.
Robert Holec, starosta města

KŮROVCOVÁ KALAMITA

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v Dolní Poustevně
Krajský úřad Ústeckého kraje v roce
2021 rozhodl o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 550.812,-Kč městu Dolní
Poustevna. Příspěvek byl poskytnut na základě podané žádosti do programu: Ln. Finanční příspěvek na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020. Předmětem
příspěvku je škoda vzniklá v roce 2020 v souvislosti s nahodilou těž-

Společnost STAP a. s. Vilémov u Šluknova hledá adepty na
pozici TKADLENA/TKADLEC.
Nástup možný IHNED! Místo výkonu práce:
Vilémov u Šluknova a Velký Šenov.
U této pozice nabízíme tyto směnné režimy:
dvousměnný – 7,5 hodinové směny, ranní, odpolední směna
třísměnný – 7,5 hodinové směny, ranní, odpolední
a noční směna
nepřetržitý provoz – 12 hodinové směny, krátký, dlouhý týden
Nabízíme odpovídající mzdové ohodnocení plus benefity:
Motivační bonus při nástupu 3.000,- Kč a další motivační odměny v rámci úspěšného zácviku a po jeho dokončení. Další benefity:
stravenková karta, příspěvek na penzijní připojištění, věrnostní
příplatky, 13. plat. Možnost zajištění ubytování. Další detaily k nabízené pozici při osobním pohovoru.
Požadujeme:
Kvalifikace není podmínkou, stačí, když máte šikovné ruce,
trpělivost a chuť se učit nové věci.
V případě zájmu volejte STAP a.s. – personální odbor p. Kateřina Hajníková – 415 315 511 (mobil – 721 573 728), případně
zašlete svůj životopis na e-mail: khajnikova@stap.cz
Prosíme, pouze vážní zájemci!

INFORMAČNÍ CENTRUM ŠLUKNOV
Vážení,
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a stále se zhoršujícím
vývojem epidemie Covid-19, ruší město Šluknov všechny plánované adventní kulturní akce. Velmi nás to mrzí, protože jsme se těšili na společně prožitý sváteční čas a všechny akce byly kompletně připraveny. Pokládáme za zodpovědné maximálně předcházet možnému riziku přenosu
nemoci. Děkujeme za pochopení a zároveň Vám přejeme pevné zdraví,
šťastné a klidné prožití adventního času.
město Šluknov
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Nejsem mrtvá – Anne Frasier
Detektivka oddělení vražd
Jude strávila tři roky zavřená
v temné podzemní cele. Za tu
dobu se naučila dokonale číst ve
svém sadistickém vězniteli, takže se jí nakonec podařilo uprchnout. Jenomže návrat do normálního světa je mnohem těžší, než
si Jude představovala – její přítel
si během těch tří let našel novou ženu, kolegové z policejního
sboru jí nevěří a všechny ostatní
bezmála děsí. Přesto nastoupí
zpět do služby a vzápětí začne
řešit případ utonulé mladé dívky.
Všichni ostatní, včetně jejího nového parťáka si myslí, že se jedná
o sebevraždu, kdežto Jude je přesvědčená, že se jednalo o násilnou smrt. Nikdo se totiž nevyzná
v duších zvrácených psychopatů
tak jako ona…

PODZIMNÍ DOMÁCÍ TVOŘENÍ
První vyhodnocení domácího tvoření dětí a rodičů proběhlo v úterý
2. 11. Celkem se sešlo na výstavce 15 krásných barevných výrobků s námětem Podzimní lístek. Dětská porota udělovala body výtvorům, které
se jí nejvíce líbily. V herně pak následovalo vyhodnocení a vyhlášení
vítězů. Každý malý výtvarník obdržel cenu, která bude i nadále rozvíjet
jeho výtvarné a pracovní cítění.
1. místo Verunka Hladíková, 2. Místo Nelinka Mrkvičková, 3. místo
Martin Červený, 4. místo Nelinka Pelačiková, Natálka, 5. místo Emilly
Varga, Matyáš Beneš, 6. místo Nikolka Jenšíková, Kája Slavík, Ondra
Budina, 7. místo Apolenka Moravcová, Deniska Růžičková, Emička
Englerová, Alička Holcová, Davídek Nenadál.
JJ

AKCE V CENTRU SETKÁVÁNÍ

Kytarový koncert Claire Besson (Francie) a Ladislav Pazdera (CS),
středa 8. 12. 2021 od 19:00 hodin, vstupné 60,- Kč.
Vánoční koncert MUSICA RUSTICA, sobota 18. 12. 2021 od 18:00
hodin, vstupné 60,- Kč.
Upozorňujeme návštěvníky, že při vstupu na tyto akce, je třeba dodržovat veškerá nařízení vlády v souvislosti s koronavirovou epidemií.
Kromobyčejná pouť Barnabyho Brocketa – John Boyne
Manželé Brocketovi jsou úplně
obyčejný, spořádaný pár a jsou
na to náležitě pyšní – nad vším
zvláštním či odlišným ohrnují nos. Jenže pak se jim narodí
Barnaby, a hned jak přijde na
svět, je nabíledni, že on obyčejný
rozhodně nebude. K hrůze rodičů se chlapec vzpírá gravitačnímu zákonu a létá. Barnaby by
se rodičům zoufale rád zavděčil,
a proto se všemožně snaží udržet

ŠKOLA BRUSLENÍ
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nohama na zemi. Marně. A tak
jednoho osudového dne Brocketovi dospějí k závěru, že už toho
mají dost. Když si chce Barnaby
létat, tak ať si letí…Šťastná náhoda však obelstěnému, vyděšenému a osamocenému Barnabymu
přivane do cesty horkovzdušný
balon s pozoruhodnou posádkou – a tak začíná chlapcova
kouzelná cesta kolem světa, na
níž ho postupně doprovází plejáda nezapomenutelných přátel.
Černobyl. Historie jaderné
katastrofy – Serhii Plokhy
Tento hrubý nástin vystihuje, co se v dubnu 1986 odehrálo
v Černobylské jaderné elektrárně. Autor vás seznámí s genezí
sovětského jaderného výzkumu,
konstrukcí dvou hlavních typů
reaktorů užívaných v SSSR, s jejich přednostmi i chybami. Nastiňuje i výstavbu jaderné elektrárny u Černobylu, spojenou
s problémy i proslulou sovětskou
fušeřinou. Hlavní část knihy je
zaměřena na události, které vedly k explozi reaktoru č. 4. Kniha
ilustruje zmatek technického
personálu elektrárny, který nebyl schopen zjistit, co se vlastně
stalo, i velmi nepružnou reakci
ze strany místních i celostátních
orgánů. Popsáno je úsilí hasičů
o zvládnutí požáru na vybuchlém bloku 4 i jejich v mnoha
případech tragické osudy. Autor
v knize odhaluje nedostatky sovětského způsobu zvládání této
události, snahu sovětských úřadů všech úrovní o zatajení černobylské exploze, a to nejen před
zahraničím, ale především před
vlastními občany. Kniha dokládá, že tato snaha o utajování je
nakonec korunována nezamýšleným a pro SSSR v podstatě fatálním vývojem v radioaktivitou
postižených republikách.

Další nové knihy
naleznete na webových
stránkách
města v sekci
Volný čas – Knihovna.
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NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ŽÁKŮ 6. TŘÍDY
V rámci občanské výuky a tematického okruhu Naše obec jsme navštívili Městský úřad v Dolní Poustevně. Na úřadě nás přivítal sám pan
starosta Robert Holec, který nás pozval k sobě do kanceláře. V zasedací místnosti jsme si popovídali se starostou, ptali se ho na připravené
otázky a žáci si zapisovali získané informace do tematického pracovního
listu. Poté nás pan starosta provedl Městským úřadem a jeho kancelářemi a seznámil nás i s dalšími pracovníky úřadu a jejich pracovní náplní.
Žákům se na úřadě velmi líbilo, někteří byli mile překvapeni, jak vlastně takový úřad vypadá, jak funguje a za co všechno v obci zodpovídá.
Tímto velice děkuji za celou 6. třídu panu starostovi za jeho čas a dárky,
kterými mé žáky obdaroval a ostatním zaměstnancům úřadu, kteří si na
nás ten den našli chvilku.
tř. uč. 6. třídy Lenka Mitošinková

KANALIZACE
(pokračování z minulého čísla)
Vodohospodářský projekt „Kanalizace a ČOV Dolní Poustevna“
30) Hovořil jste o kontrolách napojení nemovitostí na kanalizaci
ukončenou ČOV Dolní Poustevna. Jak a kdy budou kontroly prováděny?
Kontroly napojení na kanalizaci proběhnou u všech objektů, které
jsou vázány na zájmové území vybudované nové kanalizace ukončené
na ČOV Dolní Poustevna. Kontroly budou probíhat po jednotlivých lokalitách dle názvu uličních stok, tj. po ulicích. Kontroly budou zahájeny
v ulici Lesní a dále v ulici Vilémovská, následně Pod Hamrem, Kaštanová atd. Závěrečné kontroly proběhnou v místní části Horní Poustevna. Před zahájením kontroly obdrží každá nemovitost obálku s doklady
(začátkem ledna 2022) a dokumentací včetně tzv. kuchařky postupu
kontroly. Obálka bude obsahovat zplnomocnění Města Dolní Poustevna
pro zajištění stanovisek dotčených orgánů k dokončené stavbě přípojky,
situaci stavby přípojky, čestné prohlášení o odpadech, čestné prohlášení
o likvidaci jímky či septiku a již zmíněný postup kontroly včetně požadavku předložení dokladů o realizaci přípojky. S ohledem na značné množství přípojek se jedná o systémový postup kontrol. Výsledkem
kontrol bude projektová dokumentace skutečného provedení všech realizovaných přípojek (veřejných a soukromých částí), která bude odborem správy majetku předložena na místně příslušný stavební úřad. Co
se týče harmonogramu kontrol, je závislý na rozeslání zmíněných obálek jednotlivým vlastníkům nemovitostí. První obálky by měli naši APK
roznášet v průběhu prosince. Kontroly budou závislé i na klimatických
podmínkách. Upozorňuji, že součástí kontroly bude i kontrola odvádění
dešťových vod ze střech objektů a zpevněných ploch.
31) Pokud jsem doposud objekt nenapojil na kanalizaci, jak proběhne kontrola?
Vlastník nemovitosti, který se již napojil na kanalizaci, se nemusí ničeho obávat. Jedná se o kontrolu prostorového vedení přípojky a místa
napojení včetně tzv. zdokladování přípojky a následné likvidace jímky
nebo septiku. U doposud nenapojených objektů (resp. nenapojeného
k datu kontroly) budeme postupovat jednotně a to přímo zahájením
správního řízení. U některé nemovitosti může nastat situace, že je nový
vlastník, a původní vlastník napojení neprovedl. U tohoto případu bude
stanoven konečný termín napojení a při jeho nesplnění bude zahájeno
správní řízení. Důvodů pro zahájení správního řízení může být mnoho,
avšak každý vlastník měl cca 8 let času napojení provést. Navíc město
Dolní Poustevna vydalo v letech 2016 a 2021 nařízení vlastníkům nemovitostí k napojení se na kanalizaci. Jak jsem již uvedl, ti vlastníci, co
napojení provedli, se nemusí ničeho obávat, jde o fyzickou kontrolu
a zbytné zdokladování. Ti vlastníci, co doposud nemovitost nenapojili,
měli by začít tuto skutečnost brát vážně.
32) Jakým způsobem bude řešen můj případ, pokud nemám objekt
napojený na kanalizaci a využívám bezodtokovou jímku?
Zcela jednoduše. Užívání bezodtoké jímky k akumulaci odpadních
vod je jedním z legálních postupů likvidace odpadních vod, avšak
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musí být prováděn vývoz oprávněnou osobou na místo k tomu určené
(ČOV Vilémov). Co je však zásadní, je ta skutečnost, že množství řádně
zlikvidovaných odpadních vod na zařízení k tomu určenému (podloženo dokladem o vývozu – množství, cena, místo likvidace a razítko
oprávněného subjektu) musí odpovídat množství dodané pitné vody.
Nelze přijmout tu skutečnost, že roční dodávka pitné vody do objektu
činí 120 m3 a jsem schopen zdokladovat likvidaci 20 m3 odpadní vody
oprávněnou osobou. Tady to prostě nepůjde. Navíc musí majitel dokládat pravidelné kontroly o vodotěsnosti jímky, což též něco stojí. Co
je dalším problémem jímek nebo septiků je např. konkrétně u starších
domů, kde tyto objekty bývají součástí stavby rodinného domu (pod
objektem, v rohu objektu), čímž zapříčiňují podmáčení a vlhkost zdiva
objektu.
Odpověď zní – pokud bude doložen soulad dodávky pitné vody
s likvidací odpadní vody (musíme vzít v potaz i spotřebu vody pro bazény atd.) na místě k tomu určeném a řádný doklad o vodotěsnosti jímky, je vše bez problému. Otázka je, jestli si vlastník uvědomí, že je tento
způsob likvidace odpadních vod finančně náročnější než napojení na
kanalizaci ukončenou ČOV.
U septiků je to podobné, avšak septik na rozdíl od jímky je vodní
stavba. Dnes lze užívat septiky pouze se zemním filtrem a v souladu
s vodoprávním povolením. Podobně jsou na tom i malé domovní čistírny, kde jejich provoz musí být v souladu s vydaným vodoprávním
povolením a povolením k vypouštění předčištěných vod do vod povrchových. V případě předložení všech požadovaných dokladů je vše bez
problému. Avšak opět otázka, jestli si vlastník uvědomí, že je to finančně náročnější než napojení na kanalizaci ukončenou ČOV.
33) Jak bude naloženo s nemovitostí, která je v době kontroly napojena na původní historickou kanalizaci a nikoliv na kanalizaci ukončenou na ČOV?
V tomto případě se jedná o dost závažný problém pro vlastníka nemovitosti. Původní kanalizace je již výhradně využívána jako kanalizace dešťová, a tudíž nesmí být do této kanalizace vypouštěny odpadní
vody. V případě zjištění této skutečnosti bude především město Dolní
Poustevna, jakožto vlastník kanalizace, požadovat po vlastníku možnou náhradu a neprodleně bude vtok do kanalizace zaslepen, tj. nemovitost okamžitě odpojena od původní kanalizace. O dalším řízení rozhodne odbor správy majetku a to s uvědoměním, že se jedná o závažné
pochybení vlastníka nemovitosti (tzv. správní delikt).
34) Dá se očekávat ze strany odboru správy majetku „tvrdý“ postup
k vlastníkům nenapojených nemovitostí?
Především si odbor správy majetku potřebuje stanovit tzv. „deadline“ projektu přípojek a to s ohledem na svou další činnost a tento termín splnit. Tento termín ještě není stanoven, ale je předpoklad mít vše
ukončené co nejdříve. Má to logickou vazbu, a to z důvodu přípravy
výstavby kanalizace a vodovodu v dalších lokalitách obce. Nejde jen
o kontroly a dokladování přípojek, jde i o inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci. A ta kancelářská práce je mnohem náročnější.
Každý vlastník doposud nenapojené nemovitosti si musí uvědomit,
že možnost provést napojení je tu od roku 2014. Byla ze strany města vydána dvě nařízení k napojení. Pokud vše shrnu dohromady, je to
pouze na přístupu vlastníka nemovitosti, tj. o snaze se napojit a komunikovat s odborem. V současné době jsem s některými vlastníky
v systému jednání a řeším s nimi technické záležitosti jejich připojení.
Postup odboru správy majetku bude závislý na způsobu jednání vlastníka nemovitosti.
Stanovení konečného termínu je na místě, odbor správy musí zajistit
přípravu další výstavby kanalizace a vodovodu v obci. Výstavba kanalizace a vodovodu znamená rozvoj obce. Konečný termín, resp. o jeho
stanovení se rozhodne v lednu příštího roku. Co se týče otázky ve vztahu k „tvrdému“ postupu, to je na vlastnících nemovitostí.
Zdeněk Hauser, odbor správy majetku
(pokračování příště)

NOVÉ KALENDÁŘE V PRODEJI
Nové kalendáře z dílny paní Hrotíkové a paní Pavelkové jsou k prodeji
na městském úřadě, v Centru setkávání a v krámku Hobby Creative,
Vilémovská 144. Cena stolních i nástěnných kalendářů je 149,- Kč.
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DEN ZDRAVÍ
Dne 11. 11. proběhl na naší škole Den zdraví. Cílem bylo připomenout dětem zásady zdravého životního stylu. Každý žák se zamyslel nad
svým životním stylem v tom dobrém i zlém. Na prvním stupni si během
dne rozděleného do několika bloků děti připomněly, jak je zdraví důležité, a že by si je měl každý z nás chránit. Děti se dozvěděly, že zdraví úzce
souvisí se správnou hygienou, stravou a pohybem, a že kromě zdravého
těla je velmi důležitá duševní pohoda a vyrovnanost. Žáci pracovali ve
skupinách, tvořili jídelní lístky, potravinové pyramidy, prošli si zdravotní i sportovní stezkou a připravovali zdravé svačinky. Celý den byl plný
zábavy i poučení a všem se nám velmi líbil.
Kristýna Hamáková

Na druhém stupni byla pro žáky uskutečněna přednáška na téma
první pomoci a dodržování hygienických pravidel v době pandemie.
Přednášku pro všechny naše žáky připravila paní Mgr. Jitka Čapíková
ze Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie v Rumburku. Po
přednášce si žáci pod dohledem paní Čapíkové a studentek ze 4. ročníku
zkusili sami na sobě první pomoc a ošetření a obvazování ran. Žáci poté
tvořili tematický plakát na téma zdravý životní styl, kde využili svou fantazii. Jako podpora zdravé výživy bylo žákům nabídnuto vyrobit si vlastní zdravé koktejly zvané SMOOTHIE z různých druhů ovoce, zeleniny
a semínek, což žáci po celém dni uvítali. Projektový den se vydařil, žáci
byli „proškoleni“ a s průběhem celého dne spokojeni. Velice děkuji paní
Mgr. Jitce Čapíkové a studentkám 4. ročníku za krásnou a přínosnou
přednášku a za její vedení nácviku první pomoci a ostatním pedagogům
za hladký průběh projektového dne.
Lenka Mitošinková

VÁNOČNÍ KONCERT

MUSICA RUSTICA
18. prosince 2021
od 18.00 hod.
Centrum setkávání
Dolní Poustevna
TĚŠÍME SE NA VÁS
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