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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

PRODEJ KAPRŮ A STROMKŮ

Opět po roce k nám mezi malé andílky a čertíky zavítala v pátek
3. 12. kouzelná trojice – Sv. Mikuláš, anděl a čert. Této návštěvě předcházel celý týden příprav, vyrábění, nácviku písniček a básniček, skotačení,
her, soutěží a povídání. Děti své znalosti a dovednosti zúročily při setkání s čertem, andělem a Mikulášem. S čertem si i zacvičily. Za odměnu
a slib, že budou hodní, dostal každý balíček dobrůtek. Mikuláš je hodný
pán, na návštěvu přišel k nám, anděl, čert ho doprovázel, nikdo nám už
pak nescházel.
JJ

Těsně před Vánoci proběhl již tradiční prodej kaprů ve skladech technického úseku města. Letos opět trochu vylepšený, a to o prodej horkého
svařáku a uzených buřtíků a především makrel. Touto cestou bych rád
poděkoval všem, kteří se této akce účastnili a pomohli tak poskytnout
prodej této vánoční dobrůtky našim občanům přímo u nás ve městě. Za
výborné uzení děkuji Jirkovi Brůnovi a za profesionální přípravu a kuchání Pepovi Benešovi s Michalem Margalou. Díky zaměstnancům úřadu bylo i pro prodejce připravené skvělé zázemí. V průběhu posledního
předvánočního týdne probíhal také prodej vánočních stromků, o který
se postarala naše dvojice asistentů prevence kriminality, Kristýna a Jarda, i těm patří velký dík. Skvělá spolupráce, těšíme se na příští rok.
Robert Holec, starosta města

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Ještě jednou děkujeme slečně Jolaně Benešové za nádherný a skvěle
připravený ohňostroj. Zároveň děkujeme všem sponzorům, kteří ohňostroj finančně podpořili. Velmi nás potěšila hojná účast vás všech,
občanů Dolní Poustevny i přespolních.
Robert Holec, starosta města

POHLREICH PŘES VÝČEPY
Už jste někdy slyšeli jméno Jaroslav Učík? Ano, řeč je o Mistrovi ČR
a Vicemistrovi světa v čepování piva. V rámci svých cest po celé České
republice s cílem naučit výčepní správně čepovat pivo, zavítal 6. prosince
i k nám do Dolní Poustevny, konkrétně do lokálu ve sportovní hale. Říká
o sobě, že vedle školitelské role, působí svým způsobem i jako kontrolor, a proto ten titulek Pohlreich přes výčepy. Věříme, že návštěva pana
Učíka a ukázka správného čepování, přispěje k lepší chuti a zážitku při
konzumaci tohoto oblíbeného nápoje. Na vaši návštěvu se těší kolektiv
sportbaru ve sportovní hale.
Pavla Sklenářová

foto: Markéta Vaxmanská
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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

NABÍDKA
Softballový oddíl nabízí občanům
Dolní Poustevny bezplatnou zápůjčku
elektrické tříkolky. Jedná se o vozítko
pro lidi, kteří mají potíže s venkovní
mobilitou (např. po úrazu, nemoci pohybového aparátu).
Kontakt:
Jan Engler, tel. +491 785 069 872

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu starostovi Robertu Holcovi za blahopřání, kytici a finanční dar. Velice mě to potěšilo.
Vlasta Ptáčková
Chtěla bych poděkovat vedení našeho města za gratulaci, kytičku
a pěkný dárek k mým kulatým narozeninám.
Bohumila Štiková
Velice děkuji Městskému úřadu v Dolní Poustevně za blahopřání
a dary k mým narozeninám. Zároveň přeji všem v našem městě šťastný
a pohodový nový rok.				
J. Kateřiňáková

TRAVIČ PSŮ!!!
Prosíme všechny občany vlastnící čtyřnohého mazlíčka o zvýšenou
pozornost při venčení a vypouštění psů na zahrady a do volné přírody. Možná jste zaregistrovali na stránkách města, facebooku a dokonce
i v televizi, že se nejspíše v celém Šluknovském výběžku pohybuje osoba,
možná i skupina osob, která vhazuje do zahrad otrávené masné výrobky.
V Dolní Poustevně jsme zaznamenali nejeden případ tohoto nechutného a zvráceného jednání. Je pro mne velmi zarážející, že se v dnešní době
stále nachází takové lidské hyeny, které se touto nechutností „baví“. Dávejte na své mazlíčky pozor, prosím.
Robert Holec, starosta města
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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
Ordinační hodiny
o sobotách a nedělích:
08:00 – 10:00 hod.
8. – 9. 1. 2022
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2 Děčín 1
412 511 482
15. – 16. 1. 2022
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
22. – 23. 1. 2022
MUDr. Plyushchakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
732 329 007
29. – 30. 1. 2022
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056
Rozpis je aktualizován
dle podkladů od stomatologů,
přesto ale doporučujeme
správnost uvedených
informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky
ověřit.
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VÍTEJTE V NOVÉM ROCE
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám ještě jednou popřál mnoho štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v roce 2022!! Pokusím se vám v krátkosti představit plán investic města pro letošní rok. Rok, ve kterém nás
na podzim čekají komunální volby. Co se týká projektových dokumentací, tak dokončujeme přípravu opravy národního domu, revitalizace
prvních dvou rybníků za nádražím a projekt pro vybudování sítě cyklostezek. Dále dobíhá příprava opravy dětských hřišť včetně oplocení,
i opravy sběrných míst a mostků, které poničily loňské záplavy. V letošním roce dokončíme výstavbu herních prvků v mateřské škole a na
prvním stupni školy základní. Bude také probíhat druhá etapa oplocení
hřbitova v Dolní Poustevně. Své opravy se dočká studánka v Horní Poustevně. Oplotíme a zprůjezdníme sběrné místo pod nádražím a budeme
pokračovat s opravami chodníků. Na letošní rok je plánovaná výstavba
chodníku v Sadové ulici. Velkou investicí by měla být rekonstrukce interiéru budovy městského úřadu, tady máme podanou žádost o dotaci
na Ministerstvu pro místní rozvoj. Zde vše záleží na tom, zda budeme
úspěšní, jelikož výše investice je bez dotačních prostředků nemožná.
Stejně tak máme na Ministerstvu pro místní rozvoj požádáno o dotaci
na další opravy místních komunikací, zhruba za sedm milionů korun.
V neposlední řadě chystáme i „drobnější“ úpravy jako je doplnění laviček do našich autobusových zastávek v první etapě, ta druhá by měla
obsahovat jejich kompletní rekonstrukci. Nadále budeme spolupracovat
s našimi sousedy ze Sebnitz, Hohnsteinu a Neustadtu. S nimi připravujeme projekty pro budoucí evropské dotační období, které by mělo být
již letos vypsáno. Celková výše plánovaných investic opět převyšuje náš
rozpočet a činí zhruba třicet milionů korun. Věřím však, že uspějeme
s žádostmi o dotace a většinu z plánovaných investic budeme letos moci
zrealizovat. Ale i v případě neúspěchu v dotačních titulech, budeme
moci velkou většinu udělat i díky dobrému hospodaření a přebytkům
z let minulých. Více v článku paní vedoucí ekonomického oddělení. Stále se držíme hesla „To, že jsme malé město, ještě neznamená, že budeme
dělat pouze malé věci“. Další plánované akce, především ty kulturní, se
budou odvíjet dle koronavirové situace. Pevně věřím, že se i díky zvyšující se proočkovanosti situace zklidní. V plánu jsou samozřejmě městské
slavnosti, pálení čarodějnic, turistický pochod Severní stopou, ale také
například fotbalové utkání mezi hráči našeho A mužstva a staré gardy
AC Sparta Praha a mnoho a mnoho dalších. Ještě jednou vám přeji vše
dobré do roku 2022!
Robert Holec, starosta města

PÁR ČÍSEL S KONCEM ROKU
Na začátku roku 2021 jsme počítali v rozpočtu s příjmy ve výši zhruba
33 mil. Kč a výdaji 52 mil. Kč s tím, že velká část investice do sportovní
haly bude krytá z dotace Ministerstva financí ve výši 16 mil. Kč a další
část z úvěru. K datu sepsání článku je skutečnost na příjmové části rozpočtu 63 mil. Kč a na výdajové 67 mil. Kč. Úvěr jsme čerpali, jak bylo
naplánováno, a to ve výši 10 mil. Kč. Splácet jej budeme ročně ve výši
1,5 mil. po dobu 6 let. I když finanční prostředky na jeho jednorázovou
úhradu bychom v současné době měli, bylo by to neekonomické z důvodu velmi nízkého úroku. Volné finanční prostředky můžeme použít
na jiné potřebné investice a opravy. Dotace z MF, která přišla na konci roku 2020, byla použita dle účelu poskytovatele na sportovní halu.
Další dotačně získané peníze v roce 2021 činily částku kolem 9 mil. Kč,
z toho byly 4 mil. Kč jen na investice. Stav finančních prostředků na
účtech na počátku roku 2021 byl 41 mil. Kč a i přes provedené investiční
i neinvestiční akce na našich účtech spíše přibylo a k dnešnímu dni je
jejich stav 45 mil. Kč. Budeme se i nadále snažit, aby město vzkvétalo,
aby se nám všem dobře bydlelo a abychom na své město byli hrdí.
Ing. Zděnka Šulcová

HASIČI
Projekt: „Společná cvičení hasičů – poskytnutí první pomoci“
Euroregion Nisa schválil realizaci projektu „Společná cvičení hasičů –
poskytnutí první pomoci“ a poskytl městu Dolní Poustevna dotaci ve výši
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5.902,89 EUR. Projekt je zaměřen na poskytování první pomoci hasiči
při zásazích u mimořádných událostí. Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Dolní Poustevna a Gossdorf se při zásazích setkávají se
situacemi, kdy je potřeba poskytnout první pomoc postiženým osobám.
Jednotka dobrovolných hasičů Dolní Poustevna navíc vyjíždí na žádost
Zdravotnické záchranné služby s automatickým externím defibrilátorem
k osobám s náhlou zástavou srdce. Cílem projektu je získání teoretických
a praktických dovedností v oblasti poskytování první pomoci. V rámci
realizace projektu dojde ke dvěma setkáním projektových týmů a budou
též realizována tři odborná školení hasičů, z nichž bude jedno přístupné
veřejnosti. O dalším postupu projektu a konkrétních datech konání školení vás budeme informovat.
Lukáš Hrivňák

SPOLEČNÝ PROJEKT
Projekt: „Příprava měst Dolní Poustevna a Hohnstein na společném projektu“
Euroregion Labe schválil na zasedání Lokálního řídícího výboru realizaci projektu „Příprava měst Dolní Poustevna a Hohnstein na společném projektu“ a poskytne městu Dolní Poustevna dotaci ve výši
6.718,90 EUR. Projekt je zaměřen na setkávání obou partnerů za účelem
koordinací přípravných prací společného velkého projektu v následujícím dotačním období. Obě města plánují přeshraniční spolupráci v oblasti regionálního rozvoje, konkrétně se bude jednat o výstavbu a napojení cyklostezek a vybudování nových naučných stezek v jejich okolí.
V rámci následného velkého projektu je také plánováno zrekonstruovat
kulturní centrum v Dolní Poustevně, které bude nabízet kulturní a společenské vyžití pro občany v regionu z české i německé strany hranice. Do projektu bude zapojena i veřejnost - proběhne společné setkání,
během kterého bude prezentován záměr projektu. Po prezentaci budou
moci občané podávat své návrhy na zlepšení. Dále je plánován společný
cyklovýlet a závěrečná prezentace formou společenské akce, spojené se
3 hudebními vystoupeními amatérských umělců z regionu. O postupu
a konání jednotlivých akcí vás budeme dále informovat.
Lukáš Hrivňák

OČKOVÁNÍ
Již poněkolikáté proběhlo v Dolní Poustevně očkování proti
nemoci Covid-19. V měsíci prosinci dokonce na dvou místech.
V ordinaci praktického lékaře MUDr. Tvoríka (tímto znovu děkujeme celému personálu ordinace, který pro nás očkování připravuje) a v budově městského úřadu. Zde proběhlo očkování
na základě nabídky Českého červeného kříže. Musím se omluvit za prodlení při čekání. Díky velkému zájmu i v okolních
městech, došlo ke zdržení očkovacího týmu. I přesto jsem moc
rád, že k nám i se zpožděním, dobrovolníci dorazili a všechny
zájemce naočkovali. Všem patří velký dík.
Robert Holec, starosta města

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v Dolní Poustevně
Krajský úřad Ústeckého kraje v roce
2021 rozhodl o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 178.012,- Kč městu
Dolní Poustevna. Příspěvek byl poskytnut
na základě podané žádosti o poskytnutí
finančních příspěvků na hospodaření
v lesích poskytovaných z Ministerstva zemědělství. Finanční příspěvek
je poskytnut na účel obnovy, zajištění a výchovy lesních porostů do 40 let
věku a dále na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření
v lesích. Předmětem daného příspěvku je přirozená obnova a umělá
obnova síjí, umělá obnova první a opakovanou sadbou, zajištění lesních
porostů a soustřeďování dříví vyvážením v lese. Finanční příspěvek je
poskytován ze státního rozpočtu, kapitol Ministerstva zemědělství.
Lukáš Hrivňák
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Ve středu 15. 12. k nám přijelo divadlo Matýsek s hudebním pořadem Vánoční setkání. Tři hudebníci dětem nejen zahráli známé i méně
známé vánoční koledy a adventní písně, ale i přiblížili několik tradic.
Formou otázek a odpovědí si děti připomněly pouštění lodiček, význam
jmelí a vánočních barev, házení střevícem, kouř ze svíčky, musely také
pozorně sledovat texty písní. Postupně děti rozsvítily všechny hvězdičky
na vánočním stromku. Přínosem byla také ukázka ne zcela typických
hudebních nástrojů. Celý pořad tak moc hezky a mile navodil vánoční
atmosféru.
JJ
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přání svým blízkým i poddaným, když už mu jednoho roku nezbyl dostatek času obejít je všechny osobně a potřást jim rukou. Proto měly děti
na konci prohlídky možnost si takovou pohlednici samy napsat i namalovat a vzít si je s sebou domů pro své blízké. Spojení vlakem nám krásně
navazovalo, na zpáteční cestě jsme všichni s chutí dojedli naše svačinky
a v pořádku se vrátili domů plni dojmů, nadšení a načerpané inspirace
pro nadcházející svátky. S přáním krásných svátků a hromady vánoční
provoněné atmosféry i vám, vaše druhá a třetí třída.

VÁNOČNÍ NADÍLKA
Vánoční atmosféra pokračovala i druhý den, protože nás čekala ve
čtvrtek 16. 12. vánoční nadílka. Děti přišly slavnostně oblečené a přinesly také napečené cukroví. Po svačince jsme všichni netrpělivě čekali na
zacinkání zvonečku. Toho jsme se dočkali a opravdu nám Ježíšek přinesl
do mateřské školy spoustu dárků. A také nezapomněl na každého s malým dárečkem domů. Děti za dárky Ježíškovi poděkovaly a zazpívaly.
U slavnostně prostřených stolečků přišel i čas na ochutnávku cukroví.
A pak se jen otevíralo spoustu krabic a krabiček a hrálo se s novými
hračkami.
JJ

VÝLET NA ZÁMEK DĚČÍN
Ve středu 15. prosince se druhá a třetí třída naší poustevenské základní
školy vydaly na prohlídku děčínského zámku s vánoční tématikou. Před
samotnou prohlídkou navštívily výstavu ručně vyřezávaných betlémů
a poté již mohly zavítat do prostorů zámku. Tam byly všechny místnosti
i chodby krásně vánočně vyzdobené a připravené tak, aby dětem hezky
připodobnily tradiční vánoční zvyky a obyčeje. Děti měly možnost přičichnout k různým druhům koření a zkusit je rozpoznat, pouštěly svíčky
na ořechových skořápkách, vyzkoušely si správné prostření stolu, skládaly notové zápisy vánočních koled, které poté krásně společně zazpívaly. Zámek tak byl prosycený vánoční atmosférou a možná jako nejzajímavější z poutavého výkladu naší průvodkyně byl fakt, že právě hrabě
Thun z děčínského zámku vymyslel pohlednici – původně jako vánoční

SOUTĚŽ
Vyhlašujeme soutěž o nejoriginálnějšího dolnopoustevenského sněhuláka. Fantazii se při jeho tvorbě meze nekladou. Zájemci o účast v soutěži, a to jak děti, tak i dospělí, mohou zasílat své
fotografie na e-mail: info@dolnipoustevna.cz. Uzavírka soutěže je
28. února 2022. Doufejme, že nám zima do té doby trochu stálejšího sněhu dopřeje. Jedinou podmínkou je, že z fotografie musí být
patrné, že byl sněhulák postavený v Dolní Poustevně. Na všechny
fotografie už se těšíme.
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KANALIZACE
(pokračování z minulého čísla)
Vodohospodářský projekt „Kanalizace a ČOV Dolní Poustevna“.
35) Co určuje výši stočného v Dolní Poustevně?
Cena je řešena na základě finanční analýzy realizovaného projektu
výstavby kanalizace a ČOV v Dolní Poustevně. Tato stavba vodohospodářské infrastruktury byla realizována de facto „na zelené louce“, a tudíž
se do cenotvorby projevují veškeré náklady na její pořízení (projektové
dokumentace, stavební náklady, náklady za technický dozor, atd) a dále
náklady spojené s provozem této infrastruktury (energie, chemie, drobné opravy, mzdy, nájmy, prostředky na obnovu atd.). Ještě nutno podotknout, že cenu stočného tvoří 10 % daň z přidané hodnoty (dříve
byla 15 %).
Cena stočného se stanovuje za kalendářní rok (od 1. 1. do 31. 12.) a to
na základě již zmíněné finanční analýzy projektu a provedené kalkulace
smluvního provozovatele, tj. společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.. V předchozích otázkách jsem se zmínil, že projekt výstavby
kanalizace a ČOV je ve fázi tzv. udržitelnosti, která trvá 10 let. Za toto
období musí být dodrženy podmínky poskytnuté podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (jsou uvedeny v příloze Smlouvy
o poskytnutí podpory ze SFŽP). Zásadní podmínkou projektu je právě
cenotvorba, která vychází z finanční analýzy projektu. Pro celé období
udržitelnosti je stanovena pro každý rok výše ceny stočného (bez DPH),
kterou musí příjemce dotace dodržet. Nedodržení cenotvorby znamená porušení podmínek dotace a možný finanční postih vůči městu, a to
v nemalých částkách.
36) Proč došlo ke skokovému zvýšení stočného pro kalendářní rok
2022?
Ano, došlo ke skokovému zvýšení stočného. Jiného zbytí nebylo, neplnili bychom podmínky poskytnuté dotace. Do 31. 12. 2021 činí cena
stočného částku 47,36 Kč bez DPH, tj. 52,10 Kč vč. DPH (10%) za
1 m3 (1 000 litrů) odvedené a vyčištěné odpadní vody. Od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2022 činí cena stočného částku 57,49 Kč bez DPH, tj. 63,24 Kč
vč. DPH (10%) za 1 m3 (1 000 litrů) odvedené a vyčištěné odpadní vody.
Jedná se o skokový nárůst (o 21 %) ceny stočného, v němž se promítly
všechny skutečnosti naráz. Výraznou složku navýšení tvoří zrušení tzv.
záporného nájemného (město doplácelo provozovateli provoz na úkor
„upravené“ ceny stočného) a stanovení prozatímního symbolického
nájemného v kladné výši (provozovatel uhradí nájemné městu). Právě
nájemné, které město mělo od provozovatele inkasovat, činí finanční
prostředky na budoucí obnovu vodohospodářské infrastruktury (již
jsem hovořil o částce, kterou muselo město celkem za určité období
provozu zadotovat). Dále se do ceny stočného promítla cenotvorba
dle finanční analýzy projektu, navýšení cen elektrické energie (čerpání
odpadních vod a provoz ČOV) a navýšení mezd.
K výše popsanému jevu skokového navýšení mohu ještě doplnit, že stanovená výše stočného je porovnávána s tzv. „Sociálně únosnou cenou“.
Sociálně únosná cena pro vodné a pro stočné na rok 2022 dle podmínek
OPŽP je zveřejňována každoročně SFŽP ČR. Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně
únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území podle
pravidel Operačního programu Životní prostředí 20072013 a 20142020,
platné pro kalendářní rok 2022. Pro rok 2022 činí sociálně únosná cena
pro stočné pro Ústecký kraj 56,80 Kč vč. DPH.
37) Bude cena stočného zvýšena i příští rok?
Ano, i příští rok cena stočného poroste, ale nikoliv tak skokově jak
tomu bylo pro období 2022. Důvody pro navýšení ceny stočného budou
pouze dotační podmínky (cenotvorba). Navíc, mohou nastat skutečnosti, které mohou navýšení ceny stočného eliminovat. Mezi ně patří
maximální napojenost objektů na kanalizační síť ukončenou na ČOV
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Dolní Poustevna (napojenost zvýší kontroly objektů, možná správní řízení a sankce vlastníkům), projeví se úplný provoz sportovní haly včetně
ubytovny, bude uveden do provozu komunitní dům seniorů, bude provedeno napojení bývalého areálu firmy IZOPOL. K doplnění uvádím,
že cena stočného a cena vodného neporoste jako cena energií v rámci
střednědobého horizontu.
38) Kdy končí doba udržitelnosti projektu?
Doba udržitelnosti projektu činí 10 let (120 měsíců) a následuje po fázi realizační. Město Dolní Poustevna předložilo na SFŽP ČR
dokumentaci Závěrečného vyhodnocení projektu v listopadu 2016.
Od 1. 1. 2017 běží doba udržitelnosti. Doba udržitelnosti končí dnem
31. 12. 2026. Po tuto dobu jsme povinni plnit podmínky poskytnuté
podpory (ona cenotvorba).
39) Jak bude naloženo s kanalizací a ČOV Dolní Poustevna po
ukončení doby udržitelnosti projektu?
Celý nově vybudovaný vodohospodářský systém bude majetkově
vložen do Severočeské vodárenské společnosti a.s., ve které je město Dolní Poustevna jako akcionář. Provozovatelem budou společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a Severočeská servisní a.s.
K datu 31. 12. 2026 musí město Dolní Poustevna předat veškerou
požadovanou dokumentaci k vodohospodářské infrastruktuře.
Od 1. 1. 2027 bude v Dolní Poustevně opět platit tzv. solidární cena
stočného, tj. cena stanovená SVS a.s. pro území její působnosti (Ústecký
a Liberecký kraj).
40) Bude město Dolní Poustevna pokračovat ve výstavbě kanalizace
a vodovodu?
Ano. Výstavba bude pokračovat. Zaměříme se na výstavbu nových
vodovodů v okrajových částech města, v samotné Dolní Poustevně je
zapotřebí dořešit několik lokalit, z nichž nejvýznamnější je ulice Karlínská a lokalita nad nádražní budovou. Též bude řešena výstavba nové
kanalizace a vodovodu pro plánovanou výstavbu rodinných domů. Jak
jsem již mnohokrát uvedl, výstavba kanalizace a vodovodu znamená
rozvoj obce.
Zdeněk Hauser, odbor správy majetku
(pokračování příště)

AKTUALITY Z ČESKÉHO
ŠVÝCARSKA

O.p.s. České Švýcarsko iniciovala koordinační jednání k dopravně
- technické situaci v Hřensku a na Mezní louce
Za účasti zástupců obce Hřensko, Správy národního parku České Švýcarsko, Klubu Českých turistů, Ústeckého kraje a Dopravy Ústeckého
kraje, Fakulty umění a designu UJEP, Správy a údržby silnic, podnikatelů a o.p.s. České Švýcarsko proběhlo jednání a diskuze nad dopravní
situací v nejvíce navštěvované části regionu - Hřensku a na Mezní louce.
Důležitými body jednání byla neutěšená dopravní situace a stav zastávek
na Mezní louce, stav chodníku mezi Hřenskem a Třemi prameny, absence infrastruktury a toalet na Mezní louce a u Třech pramenů - výchozích
míst na Pravčickou bránu. Důležitým bodem jednání dále bylo hledání
řešení zastávky a infopointů na nábřeží v Hřensku nebo vizuální podoba navigačního systému pro turisty v Českém Švýcarsku. Dotčení aktéři
budou dále hledat konkrétní řešení směřující k přesunu a vybudování
nové autobusové zastávky na Mezní louce. Zmíněným problémům se
bude dále věnovat budoucí územní dopravní studie regionu Českého
Švýcarska, na kterou Ústecký kraj vyčlenil finanční prostředky na rok
2022. Koordinaci turistické dopravy a infrastruktury se dlouhodobě věnuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko spolu se Správou národního parku České Švýcarsko. Dobrou zprávou v řešení dopravy mezi
turisticky vytíženou obcí Hřensko a Děčínem je možnost využít kromě
autobusové dopravy také vlak do Schöny a navazující přívoz do Hřenska
v rámci tarifu DÚK. Tato možnost by měla turistům i místním občanům
plně sloužit od nové turistické sezóny na jaře.
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Zrcadlo
Táňa Keleová-Vasilková
Helena s Vladem žijí v takovém obyčejném manželství. Bez větších konfliktů,
ale i bez potřebné jiskry,
která by mu dávala laskavost
a hřejivost. Stereotyp a nuda
se bohužel dostaly i do jejich
vztahu a Helenu to hodně
trápí, ale neví, co s tím, jak to
změnit. A tak zatímco se její
manžel ve volném čase věnuje svému hobby, ona bloudí po internetu a sní, o tom
jak by mohli žít, jak nebýt
jen spolubydlící. Naštěstí má
tento manželský pár dceru,
která jim nevědomky nastaví
zrcadlo.

Zázraky jsou logické
Lucie Šilhová & Kateřina
Cajthamlová
Otevřený rozhovor se známou lékařkou o všech etapách lidského života. Knižní
rozhovor s uznávanou lékařkou a psychoterapeutkou
Kateřinou
Cajthamlovou
o všech etapách lidského života. Jak vychovat děti ve světě plném návodů na výchovu.
Jak čelit nereálným obrazům
virtuální reality. Kde brát jistotu v nejisté době. Proč by si
ženy měly hýčkat svou žen-

ROČNÍ BILANCE V CENTRU
SETKÁVÁNÍ
Stejně jako v roce 2020, vzhledem ke koronavirové krizi, musela být
celá řada plánovaných akcí v Centru setkávání omezena nebo zrušena.
Několikrát byla během roku omezena či zrušena i otevírací doba, což se
samozřejmě odrazilo jak v počtu akcí, tak i v počtu návštěvníků. I přes
četná omezení nakonec během roku proběhlo 23 akcí, což bylo ještě
o dvě více, než v roce 2020. Co se týká počtu návštěvníků, dostáváme se
za rok 2021 k číslu 1068. Všem návštěvníkům děkujeme za přízeň, v novém roce přejeme pevné zdraví a snad už konečně i normální provoz
Centra setkávání bez omezení a uzavírek.

VÁNOČNÍ AKADEMIE
Vánoční akademie Základní a praktické školy Gabriely Pelechové čelila spoustě překážek. Největší z nich spočívaly v absenci diváků, nejistotě
aktérů a nedostatku času. Touha po realizaci ale nakonec byla mocnější, než tyto problémy. Měli jsme obrovské štěstí v tom, že žáci, učitelé,
asistenti, zkrátka všichni dali hlavy dohromady a vymysleli program.
V tomto případě platilo, že i cesta je cíl. Přípravy jsme brali zodpovědně. Zároveň to byl tvůrčí proces. Ve škole se zkoušelo divadlo, hudební
inscenace, tančilo se a zpívalo. Nakonec celé víření skončilo v kostelíku,
kde jsme si vše mohli vyzkoušet „naostro“. Osobně už jenom musím
poznamenat, že i přes to, že každý z nás je úplně odlišný a jinak nazírá
na různé životní situace, tato diverzita je obohacující, což bylo vidět na
realizaci akademie. Velké poděkování patří všem! A speciální poděkování – za možnost naši akademii realizovat v Centru setkávání.
Julia Bomko
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skost. Jak budovat sebeúctu
ve společnosti bez úcty. A jak
stárnout ve světě vzývajícím
mládí. V rozhovoru, který
s paní doktorkou vedla známá novinářka Lucie Šilhová,
najdete komplexní návod na
život vyzkoušený na vlastní
kůži a popsaný s humorným
nadhledem a nevídaným přehledem.
Kdo postaví nejkrásnější
domeček?
Steve Richardson
Veveřák Honzík vyzve svoje
zvířecí kamarády do soutěže:
kdo z nich postaví nejkrásnější domeček na stromě? Zatímco ostatní zvířata se s pomocí
svých rodičů tuží a perou se
s úkolem, co to jde, králičí
holčička Chumlinka nedělá
nic a každý den kamsi záhadně mizí. Má totiž velký plán.
Když konečně nastane den,
kdy mají zvířátka rozhodnout, kdo je vítěz, ukáže se,
že Chumlinka ve vzdálenější
části lesa připravila překvapení, které každému vyrazí dech.
Něco tak úžasného svět jakživ
neviděl!

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

NOVÉ
KALENDÁŘE
V PRODEJI
Ještě jednou upozorňujeme
na možnost zakoupení nových kalendářů na rok 2022
z dílny paní Hrotíkové a paní
Pavelkové, které 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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KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY

TENISOVÝ TURNAJ

Dne 8. 12. 2021 proběhl v Centru setkávání koncert v rámci festivalu Kytara napříč žánry, který tradičně pořádá ve spolupráci s městem
Dolní Poustevna a Loutkovým souborem Pomněnka Stanislav Barek.
Letos nás navštívilo hudební duo Claire Besson (Francie) a Ladislav
Pazdera (CZ). Claire Besson a Ladislav Pazdera vedou posluchače do
světa kytary a zpěvu, do světa jazzu, fingerstyle a world music. Lehkost
jihoamerických melodií, neobvyklý rytmus tureckého folku i fingerstylové aranže posluchače příjemně uchvátí. Hudba se prolíná s francouzským a portugalským jazykem a vzniká tak zážitek, který je působivý
a potěšující zároveň. Koncert spojuje různé žánry a zahrnuje i vlastní
skladby obou hudebníků. Jejich hra je energická a výrazně podbarvená
perkusními prvky. Pro všechny vyznavače tohoto stylu hudby byl koncert skvělým zážitkem.

Softballový oddíl NorthStar uspořádal předposlední den starého roku
pro své členy a příznivce halový tenisový turnaj v deblu. Utkalo se pět
párů systémem každý s každým na jeden set.
Konečné umístění:
• Honza Engler, Karel Slavík
• Martina Víchová, Martin Bašta
• Romana Baštová, Martin Píša
• Miloš Tureček, Franta Klaban
• Charles Franc, Martin Švitorka
Turnaj se vydařil a účastníci se shodli na tom, že byl skvělý nápad
zvednout se od televize a udělat si prostor na silvestrovskou oslavu. Tímto se softbalisté rozloučili se starým rokem a přejí všem hodně štěstí
a zdraví do nového roku 2022.

Z HISTORIE

VÁNOČNÍ KONCERT
Dne 18. 12. 2021 zavítal do Centra setkávání soubor Musica Rustica. Musica Rustica je městský soubor, jehož tvorba vychází z lidového
umění. Usiluje o uchování lidových tradic, ne však v autentické podobě,
snaží se o vlastní interpretaci folklóru. Volně zpracovává lidovou poezii
a hudební motivy zaznamenané ve sbírkách lidového umění a v archivních pramenech. Musica Rustica hraje české písně a tance z 16.–19. století, lidové písně o lásce, o vojně, písně a říkadla vážící se k výročním
zvykům, vánoční koledy. Často vystupuje pro české i zahraniční publikum, absolvovala zájezdy po Německu, Rakousku, Francii, Velké Británii, Itálii, Španělsku, Dánsku a Bulharsku. Předvánoční atmosféra byla
skvěle naladěna, což ocenili i návštěvníci tohoto koncertu.

Kostel svatého Michaela archanděla
Farní kostel svatého Michaela archanděla (něm. Michaelskirche) v Dolní
Poustevně stojí ve svahu při hlavní silnici (ulice Lobendavská) ve směru
na Lobendavu nedaleko centra města. Novogotický chrám pochází z let
1854–1855 a tvoří jeden funkční celek se sousední farou čp. 112.
Dolní Poustevna se stala farní obcí až poměrně pozdě, a to roku 1852,
kdy byl v obci ustanoven první farář Josef Václav Kindermann. Od svého
založení byla ves farně příslušná do sousední Sebnitz, kam také platila
církevní poplatek. Od roku 1539 patřila ke vzdálenější farnosti lobendavské. Vlastního svatostánku se Dolní Poustevna dočkala až roku 1767,
kdy byl v centru obce poblíž hranic vybudován malý kostelík zasvěcený
svatému Janu Nepomuckému. Stavba nevelkého jednolodního chrámu
byla postavena v barokním slohu. V průčelí nad hlavním vchodem bylo
umístěno velké oválné okno, obdobná okna byla po dvojících zasazena
také do bočních stěn, které byly podepřeny po každé straně trojicí opěráků. Střecha byla krytá patrně šindelem a v jejím závěru se tyčila malá
věž se zvonem. Spolu s kostelíkem byl založen také hřbitov.
Roku 1845 byl kostelík rozšířen, i tak ovšem nevyhovoval potřebám
obce. Když byl roku 1855 postaven nový kostel, zasvěcený Michaelu
archanděli, ztratil původní kostelík svůj význam. Hlavní oltář byl přenesen do nového kostela a roku 1857 byl původní kostelík předán do vlastnictví obci. Ta jej nechala roku 1868 strhnout a na jeho místě postavila
velký železný kříž s postavou Krista. Stavba nového kostela začala v polovině srpna roku 1854. Velkým podporovatelem výstavby byl tehdejší
starosta Karl Sieber, který věnoval nejprve pozemky pro kostel i faru, po
dostavbě daroval i jeden ze tří nových zvonů. Chrám byl dokončen následujícího roku, počátkem září jej vysvětil litoměřický biskup Augustin
Bartoloměj Hille, rodák z nedalekého Velkého Šenova. Roku 1857 byly
pro kostel zakoupeny varhany od varhanáře Reisse ze saského Gersdorfu. Kostel prošel velkou renovací roku 1905 z popudu faráře Gustava
Adolfa Šelbického. Z této doby pocházejí také vitráže v presbytáři a hodinový stroj od Bernhardta Zachariase z Lipska. Kromě dílčích úprav
interiéru a běžné údržby nebyl kostel až do druhé světové války nijak
upravován. Po skončení války a po nástupu komunistického režimu se
ocitl na okraji zájmu a byl udržován díky dobrovolníkům, především
z řad farníků. Na konci 70. let 20. století prošla renovací fasáda kostela.
Opravy interiéru a přeložení střešní krytiny se kostel dočkal na konci
20. století za P. Václava Horniaka.
Jednolodní kostel svatého Michaela archanděla je postaven v novogotickém slohu a zachoval se do současnosti v téměř původní podobě.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Pozvánka na divadelní představení ve Šluknovském zámku.
Touto cestou vás srdečně zveme na naši první kulturní akci v novém roce. Je jím divadelní představení WAGWING THEATRE
„ROK PRASETE“. Jedná se o tragikomedii pro dospělé a rodinné publikum (od 10 let) s loutkami, živou hudbou a poťouchlým
podobenstvím o chamtivosti, spiknutí a tenkou čárou mezi šťastnou náhodou a naprostou katastrofou. Přijďte 15. ledna 2022 od 19:00 hodin
do Šluknovského zámku a zažijte trochu jiné divadlo, které spojuje tělo
a loutky z netradičních materiálů. Nezapomeňte si svá místa rezervovat
v Informačním centru ve Šluknovském zámku. Délka představení je 55 minut. Vstupné 150,-Kč.
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